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AIBANIOT TIIOOEXEIZ ' 

ΤΩΝ AOT9N AHMOXOENOTZ 

-l ᾿Επειδή. κράτιστ᾽ ἀνθυπάτων Móvit, κατὰ τὸν Ὁμηρικὸν n.d16$ 
᾿Δστεροπαῖον περιδέξιος τὰ εἰς λόγους ὧν πρωτεύεις μὲν ἐν τῇ 
“Ῥωμαίων φωνῇ καὶ τῆς παρ᾽ ἐκείνοις παιδείας ὁμολογουμένως 

τὸ πρεσβεῖον ἀνήρησαι, ἀμελεῖς δ᾽ οὐδὲ τῆς ᾿Ελληνικῆς, ἅτε καὶ 

s ἐν αὐτῇ διὰ τὸ τῆς φύσεως μέγεϑος ὑπερέχειν δυνάμενος. ἀλλὰ 
περί τε τοὺς ἄλλους διατρίβεις καὶ περὶ τὸν τελεώτατον τῶν 

“Ἑλληνικῶν ῥητόρων. τὸν Ζηημοσϑένην, καὶ δὴ καὶ ἡμᾶς ἐβου- 

λήϑης τὰς ὑποϑέσεις τῶν τούτου λόγων ἀναγράψασϑαί σοι" 
δεχόμεϑα μὲν ἄσμενοι τὸ πρόσταγμα (ἴσμεν γὰρ ὅτι πλείω τὴν 

ο τιμὴν ἢ πόνον ἔχει), ἀρξόμεϑα δὲ τοῦ συντάγματος ἀπὸ τοῦ 
βίου τοῦ δήτορος, οὐχ ὅλον αὐτὸν διεξιόν τες (περιττὸν γὰρ 
τοῦτο), ἀλλὰ τοσούτων μνημονεύοντες. ὅσα δοκεῖ καὶ πρὸς κατά- 

ληψιν ἀκριβεστέραν τῶν λόγων συντελεῖν. 
Δημοσϑένει τοίνυν τῷ δήτορι πατὴρ ἦν 4ημοσϑένης, &v- 3 

is ἐπίληπτος τῷ γένει δοκῶν, ὡς καὶ Αἰσχίνης ἐχϑρὺς ὧν μαρ- 

τυρεῖ (εἴρηται γοῦν οὕτως αὐτοῖς ῥήμασι «τούτῳ πατὴρ μὲν 1 1τι 

ἦν Zquoc9£vng ὃ Παιανιεύς, ἀνὴρ ἐλεύϑερος᾽ οὐ γὰρ δεῖ ψεύ- 
δεσϑαι) ἐργαστήριον δ᾽ οἰκετῶν μαχαιροποιῶν κεκτημένος 
ἐντεῦϑεν τὴν τοῦ μαχαιροποιοῦ κλῆσιν ἔλαβε. τὸ μέντοι Aeseh. 

o μητρῷον γένος τοῦ ῥήτορος οὐκ Tv, ὥς φασι, καϑαρῶς vri 

xóv, Γύλωνος τοῦ πάππου τοῦ “ημοσϑένους φυγόντος μὲν ἐξ 
᾿4ϑηνῶν ἐπὶ προδοσίας ἐγκλήματι, οἰκήσαντος δὲ περὶ τὸν 

Πόντον κἀκεῖ γυναῖκ᾽ ἀγαγομένου Σκύϑιν τὸ γένος, ἐξ ἧς 
ἦν τοῦ Δημοσϑένους ἡ μήτηρ Κλεοβούλη. εἰς τοῦτο γοῦν ἄλλοι 
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9 AIBANIOT 

II172 τὲ λελοιδορήχκασι χαὶ Αἰσχίνης, εἰπὼν ὡς ἄρ᾽ εἴη Zuge, ho 

8 βαρος ἑλληνίξων τῇ qa περὶ uiv ovv τοῦ qecue αὐτοῦ 

τοσαῦτ᾽ εἰρήσϑω᾽ ὀρφανὸς δὲ καταλειφϑεὶς ὑπὸ τοῦ πατρὸς 
- , 3 , , . E) M IL 

κομιδῇ νέος ἣν μέν. Og φασιν, ἀσϑενὴς τῷ σώματι καὶ νοσώ- 
ε , - 

Ónc, ὥστε μηδ΄ εἰς παλαίστραν φοιτῆσαι, καϑάπερ πάντες οἵ 
E 3 - , EJ E 

τῶν ᾿“ϑηναίων παῖδες εἰώϑεσαν. ὅϑεν καὶ ἀνδρωϑεὶς ὑπὸ τῶν 
2 E , , 2 , M , 2 A , RU 
ἐχϑρῶν εἰς μαλακίαν ἑσκώπτετο καὶ Βάταλος ἐπωνυμίαν ἔσχεν" 
^ ΄, 3 

ἱστόρηται γάρ τινα Βάταλον ᾿Εφέσιον αὐλητὴν γενέσϑαι. ὃς 

πρῶτος ὑποδήμασι γυναικείοις ἐπὶ τῆς σκηνῆς ἐχρήσατο καὶ 
, , X CR ^ , 2 , - . ? a , 

μέλεσι κατεαγόσι, καὶ ὅλως τὴν τέχνην ἐμάλϑαξεν᾽ ἀπὸ τούτου 

δὲ τοὺς ἐχλύτους καὶ ἀνάνδρους Βατάλους ἐκάλουν. 

“Δέγεται δὲ τὸν Ζημοσϑένην τὴν πολλὴν καὶ σφοδρὰν ἐπὶ 
΄ E - s - λόγους ὁρμὴν ἐντεῦϑεν σχεῖν. Καλλίστρατος ἣν ᾿4ϑηναῖος δή- 

τῶρ ἔνδοξος οὗτος ἔμελλεν δημοσίαν τινὰ δίκην ἀγωνίξεσϑαι. 
Ω 3 A , - φασὶν οἶμαι τὴν περὶ ὡρωποῦ. ὃ τοίνυν ΖΔημοσϑένης παῖς 

ὧν ἐδεῖτο τοῦ ἐφεστῶτος οἰκέτου συγχωρῆσαι παραβαλεῖν αὐτῷ 
- Cj 9 , ? 

τῇ δίκῃ" καὶ ὃς ἐπέτρεψεν. ἀκούσας δ᾽ οὕτω διετέϑη, ὥστ᾽ ἀπ’ 

ἐχείνης τῆς ὥρας πάντα πάρεργα πρὸς τοὺς λόγους ϑέσϑαι. 
, Y , ? , , Ὁ UE 5 , " 

διδασκάλῳ δὲ χρησάμενος ᾿Ισαίῳ, μάλα δεινῷ δήτορι, εἰς &v- 

ὅρας ἐγγραφεὶς εὐθὺς ἀγῶνα κατὰ τῶν ἐπιτρόπων ἐνεστήσατο. 
M 9 , A e , κακῶς διῳκηκότων τὴν οὐσίαν αὐτοῦ. καὶ εἷλεν uiv αὐτούς, 

* , - e. 259 

οὐ μὴν ἠδυνήϑη πάντ᾽ ἀπολαβεῖν ὅσ᾽ ἀπολωλέχει. τοὺς δὲ 
, ' ? M ». er 2 , M , 

λόγους τοὺς ἐπιτροπικοὺς εἰσὶν OL φασιν ᾿Ισαίου καὶ ov Ζίη- 

μοσϑένους εἶναι, διὰ τὴν ἡλικίαν τοῦ ῥήτορος ἀπιστοῦντες 
(ὀκτωκαίδεκα γὰρ ἐτῶν ἦν ὅτε πρὸς τούτους ἠγωνίζετο), καὶ 
ὅτι δοκοῦσιν of λόγοι τὸ τοῦ ᾿Ισαίου πως ἐπιφαίνειν εἶδος. 

ἕτεροι δὲ νομίζουσι συντετάχϑαι μὲν ὑπὸ Ζημοσϑένους, διωρ- 
- 2 LA rl 

ϑῶσϑαι δ᾽ ὑπὸ τοῦ Icatov. οὐδὲν δὲ ϑαυμαστόν, εἰ ὃ Ζ4ημο- 
, ὃς. ' 3. 9 0/9 , - e , / σϑένης ἐδύνατο uiv x&m' ἐκείνης τῆς ἡλικίας συγγράφειν 

τοιούτους λόγους (ἡ γὰρ ὕστερον ὑπεροχὴ καὶ τοῦτο πιστοῦ- 
ται), ἀπὸ δὲ νεαρᾶς ἔτι τῆς ἀσκήσεως τῆς ὑπὸ τῷ διδασκάλῳ 

- - ^ , 

τὸν ἐκείνου χαραχτῆρα πολλαχῇ μεμίμηται. μετὰ μέντοι τού- 
Mj NE M - 6 , M , , 

τους τοὺς ἀγῶνας βραχὺ τῇ ἡλικίᾳ προελϑῶὼν σοφιστευειν ἕν- 
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εχείρησεν, εἶτ᾽ ἀπαλλαγεὶς τούτου συνηγόρησεν ἐν δικαστηρίῳ. 
τούτοις δ᾽ ὥσπερ γυμνασίοις χρησάμενος ἐπὶ τὸ δημαγωγεῖν 

xol τὰ τῆς πόλεως πράττειν ἤλϑεν. 
"Ext κἀκείνων μνημονευτέον, ὅτι τραυλὸς μὲν ἦν τὴν γλῶτ- : μὴ v, OTL τραυλὸς μὲν Ἣν τὴν y 

ἘΠ 23e 
5 ταν ix φύσεως. τὸ δὲ πνεῦμ᾽ ἀτονώτερος᾽ ἐξ ὧν ἀμφοτέρων 

συνέβαινε φαυλοτάτην αὐτὸν τὴν ὑπόκρισιν παρεχόμενον οὐκ 
- ? - 

εὐδοκιμεῖν τὸ κατ᾽ ἀρχὰς ἐπὶ τοῖς λόγοις. διὸ καὶ πρὸς τὸν 
[4 , , 2 uer . , 

ἀπεχρίναϑ'  OTL ὑπόκρισις, 

4 δυσχεραίνων ὅτι διὰ ταύτην τῶν χειρόνων ἥττων ἐφαίνετο. 

10 ἀλλὰ καὶ ταῦτα μελέτῃ κατώρϑωσεν καὶ ὅσ᾽ ἄλλ᾽ αὐτῷ πρὸς 
- s - 

δημαγωγίαν ὑπῆν ἐλαττώματα. καὶ γὰρ δειλὸς ἣν τὸ πρῶτον 

πρὸς τοὺς τοῦ δήμου ϑορύβους καὶ εὐκατάπληκτος, ὥστ᾽ εὐ- 

ϑὺς ἐξίστασϑαι. διὰ δὲ τοῦτό φασιν αὐτὸν ἄνεμον ῥαγδαῖον 

2 ΄ 9.9 δ ὥς 
ἐρωτήσαντα ..τί ἔστι ῥητοριχῆ; 

τηροῦντα καὶ κινουμένην σφοδρῶς τὴν ϑάλατταν παρὰ τοὺς 
2 M] , , ' - - , 2 

15 αἰγιαλοὺς βαδίζοντα λέγειν, καὶ τῷ τῆς ϑαλάττης ἤχῳ Gvv- 
, , ' E , , , , 

εϑίζεσθαι φέρειν τὰς τοῦ δήμου καταβοάς. μνημονεύονται ὃ 
“ » p , x , 

αὐτοῦ καὶ οἰκήσεις κατάγειοι καὶ ξυρήσεις ἀπρεπεῖς. ἵνα δὲ 

αἰσχύνην μὴ προΐοι τοῦ τῆς οἰκίας δωματίου. καὶ ὡς οὐδὲ 
τὰς νύχτας ἐχάϑευδεν, ἀλλὰ διεπονεῖτο πρὸς φῶς περὶ λόγους. 

30 ὅϑεν καὶ Πυϑέας σκώπτων ἔφη τοὺς λόγους τοῦ Ζημοσϑέ- 

vovg λύχνων ἀπόζειν. πρὸς ὃν ὃ Ζ4ημοσϑένης ἀστείως ἅμα 

καὶ πικρῶς ..οἶδ᾽ ““ εἶπεν .«ὅτι σε λυπῶ λύχνον καίων'“. διεβέ- 
' e - , ς , ' M er ? 

βλητο γὰρ ὡς λωποδυτῶν νύκτωρ ὁ Πυϑέας. καὶ μὴν ὁτι γ 

ὕδωρ ἐπετήδευεν πίνειν, ἵν᾽ ἐγρηγορυῖαν μᾶλλον παρέχηταε τὴν 
35 διάνοιαν, ἅπασιν ὡμολόγηται. παρειλήφαμεν δὲ κἀκεῖνο, ὡς 

καὶ ξίφος ποτ᾽ ἐκ τῆς ὀροφῆς ἀπήρτησε καὶ ἱστάμενος ὑπὸ 
299 9f , , ' “ 3 32 z z , - , 

τοῦτ᾽ ἔλεγεν. ἐποίει δὲ τοῦτο δι΄ αἰτίαν τοιαύτην᾽ ἐν τῷ λε- 

γειν ἀπρεπῶς τὸν ὧμον εἰώϑει κινεῖν" ὑπερεκρέμασεν οὖν τοῦ 
» * , - ι m -— , - - , , 

Guov τὸ ξίφος ἐν χρῷ, καὶ οὕτως τῷ δέει τῆς πληγῆς ἠἡδυνήϑη 

80 χατασχεῖν ξαυτὸν ἐπὶ τοῦ πρέποντος σχήματος. 
"Avayxaiov δὲ διηγήσασϑαι καὶ ὅπως εἶχε τά τε τῶν ᾿Ελλή- 

vov καὶ τῶν ᾿4ϑηναίων πράγματα, 0v ἐπὶ τὸ δημαγωγεῖν 
ἦλθε ΖΔημοσϑένης. Θηβαῖοι “ακχεδαιμονίους ἄρχοντας τῶν 

ἘΣ 

6 

Dem. 
VI130 
XIX 46 
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Ἑλλήνων xal μεγίστην δύναμιν ἔχοντας £v “εύκτροις τῆς 
Βοιωτίας μάχῃ νικήσαντες αὐτοὶ προῆλϑον εἰς ἰσχύν, καὶ μετ 

ὀλίγον πρὸς Φωκέας πόλεμον ἐξήνεγκαν. ἦσαν δ᾽ οἵ Φωκεῖς 

ἔϑνος ὅμορον τῇ | Βοιωτίᾳ, πόλεις ἔχον δύο καὶ εἴκοσιν. οὖὗ- 5 

τοι καταλαβόντες τὸν τοῦ Πυϑίου ναὸν πλησίον ὄντ᾽ ἐσύλη- 5 
cav' &v9' ὅτου καὶ οἵ Θηβαῖοι πόλεμον ἐξήνεγκαν πρὸς αὐ- 
τούς. ἐπολέμουν δὲ καὶ ᾿4ϑηναῖοι τὸν συμμαχικὸν κληϑέντα 

πόλεμον" Χῖοι γὰρ καὶ ἱῬύδιοι καὶ Βυξάντιοι πάλαι ποτ᾽ ὄντες 

ὑπήκοοι τῶν ᾿4ϑηναίων, τότε μετ᾽ ἀλλήλων συστάντες καὶ 

συμμαχίαν ποιησάμενοι, πρὸς αὐτοὺς ἐπολέμουν. καὶ οὕτω 10 

μὲν ἡ Ἑλλὰς εἰς πολλὰ μέρη διήρητο, ᾿4ϑηναίων πολεμούντων 
πρὸς τοὺς προειρημένους καὶ Θηβαίων πρὸς Φωκέας καὶ 4a- 

κεδαιμονίων πρὸς Πελοποννησίους. κατὰ δὲ τοῦτον τὸν καιρὸν 

Φίλιππος ὃ Aubvrov παῖς εἰς τὴν Μακεδόνων βασιλείαν παρ- 

ἤλθϑεν. ᾿Δμύνταᾳ γὰρ τῷ Μακεδονίας βασιλεῖ τρεῖς ἐγένοντο 15 
παῖδες ἐξ Εὐρυδίκης τῆς Ἰλλυρίδος, ᾿4λέξανδρος. Περδίκκας. 

Φίλιππος. τούτων ὃ μὲν πρεσβύτατος ᾿Δλέξανδρος δολοφονη- 

ϑεὶς ἐτελεύτησεν. ὃ δὲ Περδίκκας πρὸς ᾿Ιλλυριοὺς μαχόμενος" 
Φίλιππος δ᾽ ὃ νεώτατος ἐτύγχανε μὲν ἐν Θήβαις ὁμηρεύων, ὡς 

δ᾽ ἐπύϑετο τὸν Περδίκκου ϑάνατον, ὑπεξελϑὼν λάϑρα καὶ ὀξέως 20 
εἰς Μακεδονίαν ἀφικόμενος κατέσχε τὴν ἀρχήν. ᾿4ϑηναῖοι δ᾽ 

&g ξτερόν τινα, γένους μὲν ὄντα τοῦ βασιλικοῦ, φυγάδα δ᾽ ἐκ 

Μακεδονίας, ἐπὶ βασιλείαν κατῆγον μετὰ πολλοῦ πλήϑους 

στρατιωτῶν. τούτοις ὁ Φίλιππος ἐπιϑέμενος ἐνίκησε μάχῃ καὶ 

ὅσους συνέλαβεν αἰχμαλώτους τῶν ᾿4“ϑηναίων, ἀφῆκεν ἄνευ ss 
λύτρων. οὐ κατ᾽ εὔνοιαν τῆς πόλεως οὐδὲ δι’ ἐπιείκειαν 
τρύπου ... 
| Τῆς ῥητορικῆς μέρη τρία, ἐπιδεικτικόν, δικανικόν, συμβου- 6 

λευτικόν. τοῖν μὲν δυοῖν ἄκρος ἀγωνιστὴς γέγονε, τοῦ τε δικανι- 

κοῦ καὶ συμβουλευτικοῦ᾽ ἐπιδεικτικοὺς δ᾽ οὐκ ἔχομεν αὐτοῦ so 
λόγους. τοὺς γὰρ φερομένους οὐ πιστευτέον εἶναι 4Δημοσϑένους, 

τὸν ἐπιτάφιον καὶ τὸν ἐρωτικόν᾽ πολὺ γὰρ τῆς ἐκείνου δυνά- 
μξως ἀπολείπονται. καὶ οὐχ ἡμετέραν γνώμην λέγομεν, ἀλλὰ 
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καὶ Διονυσίῳ τῷ “Δλικαρνασεῖ τοῦτο συνδοκεῖ. ὅτι μὲν γὰρ εἶπεν de Dex 
Entaditpuoy λόγον. Ζημοσϑένης ὡμολόγηται" οὐ μὴν τοῦτον εἰκὸς P- n 

εἶναι τὸν ὑπ᾽ ἐκείνου ῥηϑέντα, πάνυ φαύλως xai ἀσϑενῶς 
ἔχοντα. τῶν δὲ συμβουλευτικῶν αὐτοῦ λόγων of μὲν αὐτὸ τοῦτ᾽ 
ἔχουσιν ἐπίγραμμα, συμβουλευτικοί, οἵ δ᾽ οὐδὲν μὲν ἧττόν εἰσι 

συμβουλευτικοί, Φιλιππικοὶ δ᾽ ἐπιγράφονται, ἐκ τοῦ περὶ τῶν 

τοῦ Φιλίππου πραγμάτων εἰρῆσϑαι τὴν κλῆσιν λαχόντες. καὶ 
τῶν Φιλιππικῶν ἕκαστος ἰδίαν τιν᾽ ἐπιγραφὴν ἔχει κατὰ τὴν 

τῶν πραγμάτων ἑκάστων ἰδιότητα. 
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AIBANIOY TIIOOEXIZ 
€ , ς - 

Ὄλυνϑος ἣν πόλις ἐπὶ Θράκης, ᾿Ελληνικὸν δὲ ταύτῃ τῶν 
ἐνοικούντων τὸ γένος, ἀπὸ Χαλκίδος τῆς ἐν Εὐβοίᾳ᾽ ἡ δὲ 

Χαλκὶς ᾿Αϑηναίων ἄποικος. | πολλοὶ δὲ πόλεμοι καὶ ἔνδοξοι τῆς 
2 - 

'Okóv9ov: ᾿Αϑηναίοις τε γὰρ ἐπολέμησεν ἄρχουσι τῶν "EAMj- 
' ' ' 3 , 2 , , , , 

vov τὸ παλαιὸν καὶ αὖϑις “ακεδαιμονίοις᾽ χρόνῳ T εἰς δύ- 

ναμιν προῆλϑε μεγάλην καὶ τῶν συγγενῶν πόλεων ἐπῆρχεν᾽ 
* B , , , 

ἦν γὰρ ἐπὶ Θράκης πολύ τι γένος Χαλκιδικόν. Φιλίππῳ δὲ 
- , - 5, , 

τῷ Μακεδόνων βασιλεῖ συμμαχίαν οἵ Ὀλύνϑιοι ποιησάμενοι: 
- , “ 3 

καὶ πολεμοῦντες μετ᾽ αὐτοῦ πρὸς ᾿4ϑηναίους τὸ κατ᾽ ἀρχάς, 
ι - M 2 - ^ - , , , 

καὶ τοῦτο uiv ᾿ἀνϑεμοῦντα παρὰ τοῦ MoxsÓóvog εἰληφότες, 
΄, 5 - 

πόλιν ἀμφισβητήσιμον Μακεδόσι καὶ Ὀλυνϑίοις, τοῦτο δὲ IIo- 
E) 

τείδαιαν. ἣν ᾿4ϑηναίων ἐχόντων ἐκπολιορκήσας ὁ Φίλιππος 

Ὀλυνϑίοις παρέδωκεν, ὕστερον ὑποπτεύειν ἤρξαντο τὸν βασι- 
λέα. ὁρῶντες αὐτοῦ ταχεῖαν καὶ πολλὴν τὴν αὔξησιν, οὐ πιστὴν 

δὲ τὴν γνώμην. ἀποδημοῦντα δὲ τηρήσαντες αὐτόν. πέμψαντες 
3 , 

πρέσβεις πρὸς ᾿Αϑηναίους κατελύσαντο τὸν πρὸς αὐτοὺς πό- 

λεμον, ποιοῦντες τοῦτο παρὰ τὰς συνθήκας τὰς πρὸς Φίλιπ- 
^ , EN ἢ M ^ * 5 / , 

TOv' συνετέϑειντο γὰρ xcL χοινῇ πολεμεῖν πρὸς 4ϑηναίους, 

κἂν ἄλλο τι δόξῃ. κοινῇ σπείσασϑαι. ὃ δὲ Φίλιππος πάλαι μὲν 
3 , , , 

προφάσεως ἐπ᾽ αὐτοὺς δεόμενος, τότε δὲ ταύτην λαβών. ὡς 
' , , A A Mj 5 Mj Mj e 

τὰς συνθήκας παραβεβηκύσι καὶ πρὸς τοὺς ἐχϑροὺς τοὺς &cv- 

10 
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τοῦ φιλίαν ἐσπεισμένοις πόλεμον ἐπήνεγκεν. of δὲ πεπόμφασι 

πρέσβεις εἰς ᾿ἀϑήνας περὶ βοηϑείας, οἷς ὁ 4Δημοσϑένης συν- 

αγορεύει. βοηϑεῖν κελεύων τοῖς Ὀλυνϑίοις. καί φησι τὴν Ὀλυν- 

ϑίων σωτηρίαν ἀσφάλειαν τῶν ᾿4ϑηναίων εἶναι" σῳζομένων 

5 γὰρ τῶν Ὀλυνϑίων οὐδέποϑ᾽ ἥξειν εἰς τὴν ᾿Δττικὴν Φίλιππον, 
ἀλλὰ τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἐξουσίαν ἔσεσϑαι πλεῖν ἐπὶ τὴν Μακε- 

8 δονίαν κἀκεῖ ποιεῖσϑαι τὸν πόλεμον εἰ δ᾽ ὑπὸ Φιλίππῳ γέ- 
νονϑ᾽ ἡ πόλις αὕτη. ἀνεῖσϑαι τὴν ἐπὶ τὰς ᾿ϑήνας ὁδὸν τῷ 

βασιλεῖ. φησὶ δὲ δύσμαχον εἶναι τὸν Φίλιππον οὐχ ὡς ὑπ- 
10 είληπται, ϑαρσύνων ἐπ᾽ αὐτὸν τοὺς ᾿4ϑηναίους. 

ΖΔιείλεκται δὲ καὶ περὶ τῶν δημοσίων χρημάτων, συμβου- 

λεύων αὐτὰ ποιῆσαι στρατιωτικὰ ἀντὶ ϑεωρικῶν. καὶ τὸ ἔϑος 

οὐ πρόδηλον ὄν, ᾧ ἐχρῶνϑ᾽ οἵ ᾿4ϑηναῖοι, ἀνάγκη σαφηνίσαι. 

οὐκ ὄντος τὸ παλαιὸν ϑεάτρου λιϑίνου παρ᾽ αὐτοῖς, ἀλλὰ ξυ- 

15 λίνων συμπηγνυμένων ἰκρίων. καὶ πάντων καταλαμβάνειν τό- 
πον σπευδόντων, πληγαί τ᾽ ἐγίνοντο καί που καὶ τραύματα. 
τοῦτο κωλῦσαι βουληϑέντες of προεστῶτες τῶν ᾿4ϑηναίων ὠνη- 

τοὺς ἐποιήσαντο τοὺς τόπους. καὶ ἕκαστον ἔδει [διδόναι] 
δύ᾽ ὀβολοὺς καταβαλόντα ϑέαν ἔχειν. ἵνα δὲ μὴ δοκῶσιν of 

30 πένητες τῷ ἀναλώματι λυπεῖσϑαι, ἔκ τοῦ δημοσίου λαμβάνειν 
ἕχαστον ἐτάχϑη τοὺς δύ᾽ ὀβολούς. ἐντεῦϑεν μὲν οὖν τὸ ἔϑος 
ἤρξατο, προῆλϑε δ᾽ εἰς τοῦτο, ὥστ᾽ οὐκ εἰς τοὺς τόπους μόνον 

ἐλάμβανον, ἀλλ᾽ ἁπλῶς πάντα τὰ δημόσια χρήματα διενέμοντο. 
ὅϑεν καὶ περὶ τὰς στρατείας ὀκνηροὶ κατέστησαν. πάλαι μὲν 

35 γὰρ στρατευόμενοι μισϑὸν παρὰ τῆς πόλεως ἐλάμβανον. τότε 

δ᾽ ἐν ταῖς ϑεωρίαις καὶ ταῖς ξορταῖς οἴκοϊ μένοντες διενέμοντο 

τὰ χρήματα᾽ οὐκέτ᾽ οὖν ἤϑελον ἐξιέναι καὶ κινδυνεύειν, ἀλλὰ 

καὶ νόμον ἔϑεντο περὶ τῶν ϑεωρικῶν τούτων χρημάτων. ϑά- 

νατον ἀπειλοῦντα τῷ γράψαντι μετατεϑῆναί v αὔτ᾽ εἰς τὴν 
30 ἀρχαίαν τάξιν καὶ γενέσϑαι στρατιωτικά. διὸ ΖΙημοσϑένης εὐ- 

λαβῶς ἅπτεται τῆς περὶ τούτου συμβουλῆς, καὶ ὑπερωτήσας 
9 ἑαυτὸν ὅτι ,0U γράφεις ταῦτ᾽ εἶναι στρατιωτικά;““] ἐπιφέρει 

»μὰ AU οὐκ ἔγωγε“. ταῦτα μὲν περὶ τῶν ϑεωρικῶν. 
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διείλεκται δ᾽ ὃ δήτωρ xal περὶ πολιτικῆς δυνάμεως, ἀξιῶν 
αὐτοὺς στρατεύεσϑαι, καὶ μὴ διὰ ξένων, ὥσπερ εἰώϑεσαν. ποι- 

εἴσϑαι τὴν βοήϑειαν᾽ τοῦτο γὰρ αἴτιον εἶναί φησι τοῦ τὰ πράγ- 
3159 ΄ 

ματ᾿ ἀἁπόλλυσϑαι. 

᾿Αντὶ πολλῶν ἂν ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι χρημάτων ὑμᾶς 

ἐἑλέσϑαι νομίξω. εἰ φανερὸν γένοιτο τὸ μέλλον συνοίσειν 

τῇ πόλει περὶ ὧν νυνὶ σκοπεῖτε. ὅτε τοίνυν τοῦϑ᾽ οὕτως 
» , , 9 , , , - 

ἔχει. προσήκει προϑύμως ἐθέλειν ἀκούειν τῶν βουλο- 

μένων συμβουλεύειν" οὐ γὰρ μόνον εἴ τι χρήσιμον &oxsu- 
, er - 3 δ 9 , , 3 iJ M 

μένος ἥκει Tig, τοῦτ᾽ ἂν ἀκούσαντες λάβοιτε. ἀλλὰ καὶ 

τῆς ὑμετέρας τύχης ὑπολαμβάνω πολλὰ τῶν δεόντων ἔκ 
- mu a ον, bul 2 - LC er 3245732 ς , τοῦ παραχρῆμ᾽ ἐνίοις ἂν ἐπελϑεῖν εἰπεῖν, ὥστ᾽ ἐξ ἁπάν- 

τῶν ῥαδίαν τὴν τοῦ συμφέροντος ὑμῖν αἵρεσιν γενέσϑαι. 

Ὁ μὲν οὖν παρὼν καιρὸς ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι μόνον 
οὐχὶ λέγει φωνὴν ἀφιείς, ὅτι τῶν πραγμάτων ὑμῖν ἐκεί- 

νῶν αὐτοῖς ἀντιληπτέον ἐστίν, εἴπερ ὑπὲρ σωτηρίας αὐ- 
ἂν 19e - , , , c , - τῶν φροντίξετε᾽ ἡμεῖς δ᾽ οὐκ οἶδ᾽ ὅντινά μοι δοκοῦμεν 

ἔχειν τρόπον πρὸς αὐτά. ἔστι δὴ τά γ᾽ ἐμοὶ δοκοῦντα, 
ψηφίσασϑαι μὲν ἤδη τὴν βοήϑειαν, καὶ παραδκχευάσα- 

ὄϑαι τὴν ταχίστην ὅπως ἐνθένδε βοηϑήσετε (καὶ μὴ 

πάϑητε ταὐτὸν ὕπερ καὶ πρότερον). πρεσβείαν δὲ z£u-| 

πεῖν, ἥτις ταῦτ᾽ ἐρεῖ καὶ παρέσται τοῖς πράγμασιν" ὡς 

ἔστι μάλιστα τοῦτο δέος. μὴ πανοῦργος ὧν x«i δεινὸς 
cr , - Ν M 7, ς 3. Im ἅνϑρωπος πράγμασι χρῆσϑαι. τὰ uiv εἴκων, ἡνίκ᾽ àv 

τύχῃ. τὰ δ᾽ ἀπειλῶν (ἀξιόπιστος δ᾽ ἂν εἰκότως φαίνοιτο). 
τὰ δ᾽ ἡμᾶς διαβάλλων καὶ τὴν ἀπουσίαν τὴν ἡμετέραν, 

τρέψηται καὶ παρασπάσηταί τι τῶν ὅλων πραγμάτων- 

οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπιεικῶς ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι τοῦϑ᾽ ὃ δυσ- 

μαχώτατόν ἐστι τῶν Φιλίππου πραγμάτων. καὶ βέλτιστον 

ὑμῖν" τὸ γὰρ εἶναι πάντων ἐκεῖνον ἕν᾽ ὄντα κύριον, καὶ 

15 

20 

10 

30 
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ῥητῶν xci ἀπορρήτων. καὶ ἅμα στρατηγὸν καὶ δεσπότην 

χαὶ ταμίαν, καὶ πανταχοῦ αὐτὸν παρεῖναι τῷ στρατεύ- 

ματι, πρὸς μὲν τὸ τὰ τοῦ πολέμου ταχὺ καὶ κατὰ καιρὸν 

πράττεσϑαι πολλῷ προέχει. πρὸς δὲ τὰς καταλλαγάς, ἃς 

5 ἂν ἐκεῖνος ποιήσαιϑ᾽ ἄσμενος πρὸς Ὀλυνϑίους,. ἐναντίως 

ἔχει. δῆλον γάρ ἐστι τοῖς Ὀλυνϑίοις, ὅτι νῦν οὐ περὶ 9 

δόξης οὐδ᾽ ὑπὲρ μέρους χώρας πολεμοῦσιν, ἀλλ᾽ ἀναστά- 

ὅεως καὶ ἀνδραποδισμοῦ τῆς πατρίδος. καὶ ἴσασιν ἅ T 

᾿ἀμφιπολιτῶν ἐποίησε τοὺς παραδόντας αὐτῷ τὴν πόλιν 

10 χαὶ Πυδναίων τοὺς ὑποδεξαμένους" καὶ ὅλως ἄπιστον 

οἶμαι ταῖς πολιτείαις ἡ τυραννίς. ἄλλως τε κἂν ὅμορον 

χώραν ἔχωσι. ταῦτ᾽ οὖν ἐγνωκότας ὑμᾶς ὦ ἄνδρες ᾿49η- 
ναῖοι καὶ τἄλλ᾽ ἃ προσήκει πάντ᾽ ἐνθυμουμένους φημὶ 

eo 

δεῖν ἐθελῆσαι καὶ παροξυνϑῆναι καὶ τῷ πολέμῳ προσ- 

15 ἔχειν εἴπερ ποτὲ καὶ νῦν, χρήματ᾽ εἰσφέροντας προϑύμως 

χαὶ αὐτοὺς ἐξιόντας καὶ μηδὲν ἐλλείποντας. οὐδὲ γὰρ 

λόγος οὐδὲ σχῆψις ἔϑ᾽ ὑμῖν τοῦ μὴ τὰ δέοντα ποιεῖν 

ἐθέλειν ὑπολείπεται. νυνὶ γὰρ ὃ πάντες é9ovAsive τέως. 7 

11 Ὀλυνϑίους ἐκπολεμῶσαι δεῖν Φιλίππῳ, γέγονεν αὐτό- 

30 ματον, καὶ ταῦϑ᾽ ὡς ἂν ὑμῖν μάλιστα συμφέροι. εἰ μὲν 

γὰρ ὑφ᾽ ὑμῶν πεισϑέντες ἀνείλοντο τὸν πόλεμον, 6ga«- 

λεροὶ σύμμαχοι καὶ μέχρι του ταῦτ᾽ ἂν ἐγνωκότες ἦσαν 

ἴσως" ἐπειδὴ δ᾽ ἐκ τῶν πρὸς αὑτοὺς ἐγκλημάτων μισοῦ- 

σιν, βεβαίαν εἰκὸς τὴν ἔχϑραν αὐτοὺς ὑπὲρ ὧν φοβοῦν- 

235 ται καὶ πεπόνϑασιν ἔχειν. οὐ δεῖ δὴ τοιοῦτον ὦ ἄνδρες 8 

ZA vaio, παραπεπτωκότα καιρὸν ἀφεῖναι, οὐδὲ παϑεῖν 

ταὔῦϑ᾽ ὅπερ ἤδη πολλάκις πρότερον πεπόνϑατε. εἶ γὰρ 

ὅϑ᾽ ἥκομεν Εὐβοεῦσιν βεβοηϑηκότες καὶ παρῇσαν Augi- 
πολιτῶν 'IéonS καὶ Στρατοκλῆς ἐπὶ τουτὶ τὸ βῆμα, κε- 

80 λεύοντες ἡμᾶς πλεῖν καὶ παραλαμβάνειν τὴν πόλιν, τὴν 
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αὐτὴν παρειχόμεϑ᾽ ἡμεῖς ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν προϑυμίαν 

ἥνπερ ὑπὲρ τῆς Εὐβοέων σωτηρίας, εἴχετ᾽ ἂν AugízoAw 

τότε καὶ πάντων τῶν μετὰ ταῦτ᾽ ἂν qv ἀπηλλαγμένοι 
πραγμάτων. καὶ πάλιν ἡνίκα Πύδνα, Ποτείδαια, Μεϑώνη, 

Παγασαί,. τἄλλ᾽. ἵνα μὴ x«9' ἕκαστα λέγων διατρίβω. 
πολιορχούμεν᾽ ἀπηγγέλλετο, εἰ τότε τούτων ἑνὶ τῷ πρώ- 
τῷ προϑύμος καὶ ὡς προσῆχεν ἐβοηϑήσαμεν αὐτοί, ῥάονι 

καὶ πολὺ ταπεινοτέρῳ νῦν ἂν ἐχρώμεϑα τῷ Φιλίππῳ. 

νῦν δὲ τὸ μὲν παρὸν αἰεὶ προϊέμενοι. τὰ δὲ μέλλοντ᾽ 

αὐτόματ᾽ οἰόμενοι σχήσειν καλῶς, ηὐξήσαμεν ὦ ἄνδρες 
ιϑηναῖοι Φίλιππον ἡμεῖς καὶ κατεστήσαμεν τηλικοῦτον, 

ἡλίχος οὐδείς πω βασιλεὺς γέγονε Μακεδονίας. νυνὶ δὴ 

χαιρὸς ἥκει τις οὗτος ὁ τῶν Ὀλυνϑίων αὐτόματος τῇ 

πόλει. ὃς οὐδενός ἐστιν ἐλάττων τῶν προτέρων ἐκείνων. 

χαὶ ἔμοιγε δοχεῖ τις ἂν ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι δίκαιος λο- 

γιστὴς τῶν παρὰ τῶν ϑεῶν ἡμῖν ὑπηργιένων καταστᾶς, 

καίπερ οὐκ ἐχόντων ὡς δεῖ πολλῶν, ὅμως μεγάλην ἂν 

ἔχειν αὐτοῖς χάριν εἰκότως᾽ τὸ μὲν γὰρ πόλλ᾽ ἀπολωλε- 

χέναι κατὰ τὸν πόλεμον τῆς ἡμετέρας ἀμελείας ἄν τις 

ϑείη δικαίως, τὸ δὲ μήτε πάλαι τοῦτο πεπονϑέναι πε- 

φηνέναι τέ τιν᾽ ἡμῖν συμμαχίαν τούτων ἀντίρροπον, ἂν 

βουλώμεϑα χρῆσϑαι, τῆς παρ᾽ ἐκείνων εὐνοίας εὐεργέ- 

vqw ἂν ἔγωγε ϑείην. ἀλλ᾽ οἶμαι παρόμοιόν ἐστιν ὅπερ 

χαὶ περὶ τῆς τῶν χρημάτων χτήσεως᾽ ἂν μὲν γάρ, ὅσ᾽ ἄν 

τις λάβῃ, καὶ Gom, μεγάλην ἔχει τῇ τύχῃ τὴν χάριν, 

ἂν δ᾽ ἀναλώσας λάϑῃ. συνανήλωσε καὶ τὸ μεμνῆσϑαι τὴν 

χάριν. καὶ περὶ τῶν πραγμάτων οὕτως" oí μὴ χρησάμενοι 

τοῖς καιροῖς ὀρθῶς. οὐδ᾽ εἰ συνέβη τι παρὰ τῶν ϑεῶν 

χρηστὸν μνημονεύουσι" πρὸς γὰρ τὸ τελευταῖον ἐχβὰν 
ἕκαστον τῶν πρὶν ὑπαρξάντων χρίνεται. διὸ καὶ σφόδρα 
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δεῖ τῶν λοιπῶν ὑμᾶς ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι φροντίσαι, ἵνα 
ταῦτ᾽ ἐπανορϑωσάμενον τὴν ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις 
ἀδοξίαν ἀποτριψώμεϑα. εἰ δὲ προησόμεϑ᾽’ ὦ ἄνδοες 
᾿ιϑηναῖοι καὶ τούτους τοὺς ἀνθρώπους. εἶτ᾽ Ὄλυνϑον 

ἐχεῖνος καταστρέψεται, φρασάτω τις ἐμοί, τί τὸ κωλῦον 
ἔτ᾽ αὐτὸν ἔσται βαδίζειν ὅποι βούλεται. ἄρα λογίξεταί 
τις ὑμῶν ὦ ἄνδρες “ϑηναῖοι καὶ ϑεωρεῖ τὸν τρόπον, δι᾿ 
ὃν μέγας γέγονεν, ἀσϑενὴς ὧν τὸ κατ᾽ ἀρχὰς Φίλιππος; 

τὸ πρῶτον μφίπολιν λαβών. μετὰ ταῦτα Πύδναν. πάλιν 

Ποτείδαιαν, Μεϑώνην αὖϑις, εἶτα Θετταλίας ἐπέβη" μετὰ 

ταῦτα Φεράς, Παγασάς, Μαγνησίαν, πάνϑ᾽ ὃν ἐβούλετ᾽ 

εὐτρεπίσας τρόπον  ὥχετ᾽ εἰς Θράκην" εἶτ᾽ ἐχεῖ τοὺς 

μὲν ἐχβαλὼν τοὺς δὲ καταστήσας τῶν βασιλέων ἠσϑέ- 

νησεν᾽ πάλιν ῥάσας οὐχ ἐπὶ τὸ ῥαϑυμεῖν ἀπέκλινεν, ἀλλ᾽ 
εὐθὺς Ὀλυνϑίοις ἐπεχείρησεν. τὰς δ᾽ ἐπ᾽’ ᾿Ιλλυριοὺς καὶ 

Παίονας αὐτοῦ καὶ πρὸς ρύββαν καὶ ὅποι τις ἂν εἴποι 

παραλείπω στρατείας. 

» Tí oóv* ἄν τις εἴποι ..ταῦτα λέγεις Tuiv νῦν; ἵνα 

γνῶτ᾽ ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι καὶ αἰσϑησϑ' ἀμφότερα, καὶ 

τὸ προΐεσϑαι καϑ' ἕκαστον αἰεί τι τῶν πραγμάτων ὡς 

ἀλυσιτελές, καὶ τὴν φιλοπραγμοσύνην 1) χρῆται καὶ συξῇ 

Φίλιππος, ὑφ᾽ ἧς οὐχ ἔστιν ὅπως ἀγαπήσας τοῖς πεπραγ- 

μένοις ἡσυχίαν σχήσει. εἰ δ᾽ ὃ μὲν ὡς αἰεί τι μεῖξον τῶν 

ὑπαρχόντων δεῖ πράττειν ἐγνωκὼς ἔσται, ἡμεῖς δ᾽ ὡς 

οὐδενὸς ἀντιληπτέον ἐρρωμένως τῶν πραγμάτων, σκο- 

πεῖσϑ᾽ εἰς τί ποτ᾽ ἐλπὶς ταῦτα τελευτῆσαι. πρὸς ϑεῶν, 

τίς οὕτως εὐήϑης ἐστὶν ὑμῶν ὕστις ἀγνοεῖ τὸν ἐκεῖδεν 

πόλεμον δεῦρ᾽ ἥξοντα, ἂν ἀμελήσωμεν. ἀλλὰ μήν, εἶ 
τοῦτο γενήσεται, δέδοικ᾽ ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι μὴ τὸν 
αὐτὸν τρόπον ὥσπερ οἵ δανειζόμενοι ῥαδίως ἐπὶ τοῖς 
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μεγάλοις [τόκοις] μικρὸν εὐπορήσαντες χρόνον ὕστερον 

καὶ τῶν ἀρχαίων ἀπέστησαν, οὕτως καὶ ἡμεῖς [ἂν] ἐπὶ 

πολλῷ φανῶμεν ἐρραϑυμηκότες,. καὶ ἅπαντα πρὸς ἡδονὴν 
ξητοῦντες, πολλὰ καὶ χαλεπὰ ὧν οὐκ ἠβουλόμεϑ᾽ ὕστερον 

εἰς ἀνάγκην ἔλθωμεν ποιεῖν, καὶ κινδυνεύσωμεν περὶ τῶν 

ἐν αὐτῇ τῇ χώρα. 

Τὺ μὲν οὖν ἐπιτιμᾶν ἴσως φήσαι τις ἂν ῥάδιον καὶ 

παντὸς εἶναι, τὸ δ᾽ ὑπὲρ τῶν παρόντων ὅ τι δεῖ πράτ- 

τειν ἀποφαίνεσϑαι. τοῦτ᾽ εἶναι συμβούλου. ἐγὼ δ᾽ οὐκ 

ἀγνοῶ μὲν ὦ ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι τοῦϑ'᾽, ὅτι πολλάκις 

ὑμεῖς οὐ τοὺς αἰτίους, ἀλλὰ τοὺς ὑστάτους περὶ τῶν 

πραγμάτων εἰπόντας ἐν ὀργῇ ποιεῖσϑε. ἄν τι μὴ κατὰ 

γνώμην ἐκβῇ" οὐ μὴν οἶμαι δεῖν τὴν ἰδίαν ἀσφάλειαν 

σχοποῦνϑ᾽ ὑποστείλασθαι περὶ ὧν ὑμῖν συμφέρειν 
ἡγοῦμαι. φημὶ δὴ διχῇ βοηϑητέον εἶναι τοῖς πράγμασιν 

ὑμῖν, τῷ τε τὰς πόλεις τοῖς Ὀλυνϑίοις σώξειν καὶ τοὺς 

τοῦτο ποιήσοντας στρατιώτας ἐχπέμπειν. καὶ τῷ τὴν 

ἐκείνου χώραν κακῶς ποιεῖν καὶ τριήρεσι καὶ στρατιώ- 

ταις ἑτέροις" εἰ δὲ ϑατέρου τούτων ὀλιγωρήσετε, ὀκνῶ 

μὴ μάταιος ἡμῖν ἡ στρατεία γένηται. eive γὰρ ὑμῶν τὴν 

ἐχείνου κακῶς ποιούντων, ὑπομείνας τοῦτ᾽ Ὄλυνϑον 

παραστήδεται. ῥαδίως ἐπὶ τὴν οἰκείαν ἐλϑὼν ἀμυνεῖται" 

eive βοηϑησάντων μόνον ὑμῶν εἰς Ὄλυνϑον. ἀκινδύνως 

ὁρῶν ἔχοντα τὰ οἴχοι προσκαϑεδεῖται καὶ προσεδρεύσδει 

τοῖς πράγμασι, περιέσται τῷ χρόνῳ τῶν πολιορκουμένων. 

δεῖ δὴ πολλὴν καὶ διχῇ τὴν βοήϑειαν εἶναι. 

Καὶ περὶ μὲν τῆς βοηϑείας ταῦτα γιγνώσκω" περὶ δὲ 
χρημάτων πόρου. ἔστιν ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι χρήμαϑ᾽ 

ὑμῖν, ἔστιν ὅσ᾽ οὐδενὶ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων στρατιω- 
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μὲν οὖν ταῦτα τοῖς στρατευομένοις ἀποδώσετε, οὐδενὸς 

ὑμῖν προσδεῖ πόρου. εἰ δὲ μή, προσδεῖ, μᾶλλον δ᾽ ἅπαν- 

τος ἐνδεῖ τοῦ πόρου. ..τί oUv;'* ἄν τις εἴποι. ,GU γρά- 
φεις ταῦτ᾽ εἶναι στρατιωτικά;"" μὰ Δ᾽ οὐκ ἔγωγε. ἐγὼ 

s μὲν γὰρ ἡγοῦμαι στρατιώτας δεῖν κατασχευασϑῆναι καὶ 

ταῦτ᾽ εἶναι στρατιωτιχά, καὶ μίαν σύνταξιν εἶναι τὴν 

αὐτὴν τοῦ τὲ λαμβάνειν καὶ τοῦ ποιεῖν τὰ δέοντα, ὑμεῖς 

δ᾽ οὕτω πως ἄνευ πραγμάτων λαμβάνειν εἰς τὰς ἕἑορτάς͵ 

15 ἔστι δὴ | λοιπὸν οἶμαι πάντας εἰσφέρειν, ἂν πολλῶν δέῃ, 

10 πολλά. ἂν ὀλίγων. ὀλίγα. δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ 

τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσϑαι τῶν δεόντων. λέγουσι δὲ 

καὶ ἄλλους τινὰς ἄλλοι πόρους, ὧν ξλεσϑ’ ὅστις ὑμῖν 

συμφέρειν δοκεῖ καὶ ἕως ἐστὶ καιρός, ἀντιλάβεσϑε τῶν 

πραγμάτων. 

15 Ἂἄξιον δ᾽ ἐνθυμηϑῆναι καὶ λογίσασϑαι τὰ πράγματ᾽ 
- 

ἐν ᾧ καϑέστηκε νυνὶ τὰ Φιλίππου. οὔτε γάρ, ὡς δοκεῖ 

καὶ φήσειέ τις ἂν μὴ σκοπῶν ἀχριβῶς. εὐτρεπῶς οὐδ᾽ 

ὡς ἂν κάλλιστ᾽ αὐτῷ τὰ παρόντ᾽ ἔχει, οὔτ᾽ ἂν ἐξήνεγκε 

τὸν πόλεμόν ποτὲ τοῦτον ἐκεῖνος. εἰ πολεμεῖν ὠήϑη 

20 δεήσειν αὐτόν, ἀλλ᾽ εὐϑέως ἐπιὼν ἅπαντα τότ᾽ ἤλπιζε τὰ 

πράγματ᾽ ἀναιρήσεσϑαι. κἄτα διέψευσται. τοῦτο δὴ πρῶ- 

τον αὐτὸν ταράττει παρὰ γνώμην γεγονὸς καὶ πολλὴν 

ἀϑυμίαν αὐτῷ παρέχει. εἶτα τὰ τῶν Θετταλῶν. ταῦτα 

γὰρ ἄπιστα μὲν ἦν δήπου φύσει καὶ αἰεὶ πᾶσιν ἀνθρώ- 

25 ποις, κομιδῇ δ᾽. ὥσπερ ἦν. καὶ ἔστι νῦν τούτῳ. καὶ γὰρ 

Παγασὰς ἀπαιτεῖν αὐτόν εἶσιν ἐψηφισμένοι. καὶ Μαγνη- 

σίαν κεκωλύκχασι τειχίζειν. ἤκουον δ᾽ ἔγωγέ τινων, ὡς 

οὐδὲ τοὺς λιμένας καὶ τὰς ἀγορὰς ἔτι δώσοιεν αὐτῷ 

χαρποῦσϑαι" τὰ γὰρ κοινὰ τὰ Θετταλῶν ἀπὸ τούτων 

80 δέοι διοικεῖν, οὐ Φίλιππον λαμβάνειν. εἰ δὲ τούτων 
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ἀποστερήσεται τῶν χρημάτων, εἰς στενὸν κομιδῇ τὰ τῆς 

τροφῆς τοῖς ξένοις αὐτῷ καταστήσεται. ἀλλὰ μὴν τόν 
γε Παίονα καὶ τὸν ᾿Ιλλυριὸν καὶ ἁπλῶς τούτους ἅπαντας 

ἡγεῖσθαι χρὴ αὐτονόμους ἥδιον ἂν χαὶ ἐλευϑέρους ἢ 

δούλους εἶναι" xci γὰρ ἀήϑεις τοῦ καταχούειν τινός 

εἶσιν, καὶ ἄνϑρωπος ὑβριστής. ὥς φασιν. καὶ μὰ 4 

οὐδὲν ἄπιστον ἴσως᾿ τὸ γὰρ [εὖ πράττειν παρὰ τὴν ἀξίαν 

ἀφορμὴ τοῦ χακῶς φρονεῖν τοῖς ἀνοήτοις γίγνεται. διό- 

πὲρ πολλάκις δοχεῖ τὸ φυλάξαι τἀγαϑὰ τοῦ χτήσασϑαι 

χαλεπώτερον εἶναι. δεῖ τοίνυν ὑμᾶς ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι 

τὴν ἀκαιρίαν τὴν ἐκείνου καιρὸν ὑμέτερον νομίσαντας 

ἑτοίμως συνάρασϑαι τὰ πράγματα, χαὶ πρεσβευομένους 

ἐφ᾽ ἃ δεῖ, καὶ στρατευομένους αὐτοὺς καὶ παροξύνοντας 

τοὺς ἄλλους ἅπαντας, λογιξομένους. εἰ Φίλιππος λάβοι 

xc ἡμῶν τοιοῦτον καιρὸν καὶ πόλεμος γένοιτο πρὸς 

τῇ χώρᾳ, πῶς ἂν αὐτὸν οἴεσϑ'᾽ ἑτοίμως ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐλϑεῖν; 

εἶτ᾽ οὐκ αἰσχύνεσϑε, εἰ μηδ᾽ ἃ πάϑοιτ᾽ ἄν, εἰ δύναιτ᾽ 
ἐκεῖνος, ταῦτα ποιῆσαι χαιρὸν ἔχοντες οὐ τολμήσετε: 

Ἔτι τοίνυν ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι μηδὲ τοῦϑ᾽ ὑμᾶς λαν- 
ϑανέτω, ὅτι νῦν αἵρεσίς ἐστιν ὑμῖν, πότερ᾽ ὑμᾶς ἐκεῖ 

χρὴ πολεμεῖν ἢ παρ᾽ ὑμῖν ἐκεῖνον. ἐὰν μὲν γὰρ ἀντέχῃ 

τὰ τῶν Ὀλυνϑίων. ὑμεῖς ἐκεῖ πολεμήσετε καὶ τὴν ἐκεί- 
νου χαχῶς ποιήσετε, τὴν ὑπάρχουσαν καὶ τὴν οἰκείαν 

ταύτην ἀδεῶς καρπούμενοι" ἂν δ᾽ ἐχεῖνα Φίλιππος λάβῃ, 

τίς αὐτὸν κωλύσει δεῦρο βαδίξειν; Θηβαῖοι; μὴ λίαν 

πιχρὸν εἰπεῖν T, καὶ συνεισβαλοῦσιν ἑτοίμως. ἀλλὰ Φω- 

κεῖς; οἱ τὴν οἰχείαν οὐχ οἷοί τ᾽ ὄντες φυλάττειν, ἐὰν μὴ 

βοηϑήσηϑ᾽ ὑμεῖς. ἢ ἄλλος vie; ἀλλ᾽ ὦταν, οὐχὶ βουλή- 

σεται. τῶν ἀτοπωτάτων μέντἂν εἴη. εἰ ἃ νῦν ἄνοιαν 

ὀφλισχάνων ὅμως ἐχλαλεῖ. ταῦτα δυνηϑεὶς μὴ πράξει. 
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ἀλλὰ μὴν ἡλίκα γ᾽ ἐστὶν τὰ διάφορ᾽ ἐνθάδ᾽ ἢ ̓κεῖ πολε- 21 
μεῖν. οὐδὲ λόγου προσδεῖν ἡγοῦμαι. εἰ γὰρ ὑμᾶς δεήσειεν 

αὐτοὺς τριάκονθ᾽ ἡμέρας μόνας ἔξω γενέσϑαι. καὶ ὅσ᾽ 

ἀνάγκη στρατοπέδῳ χρωμένους τῶν £x τῆς χώρας λαμ- 

βάνειν, μηδενὸς ὄντος ἐν αὐτῇ πολεμίου λέγω. πλείον᾽ 

ἂν οἶμαι ξημιωϑῆναι τοὺς γεωργοῦντας ὑμῶν ἢ ὅσ᾽ εἰς 

ἅπαντα τὸν πρὸ τοῦ πόλεμον δεδαπάνησϑε. εἰ δὲ δὴ 
πόλεμός τις ἥξει. πόσα χρὴ νομίσαι ξημιώσεσϑαι; καὶ 

πρόσεσϑ᾽ ἡ ὕβρις καὶ £9" ἡ τῶν πραγμάτων αἰσχύνη, 

οὐδεμιᾶς ἐλάττων ξημία τοῖς γε σώφροσιν. 

Πάντα δὴ ταῦτα δεῖ συνιδόντας ἅπαντας βοηϑεῖν καὶ 

ἀπωϑεῖν ἐκεῖσε τὸν πόλεμον. τοὺς μὲν εὐπόρους. ἵν᾽ ὑπὲρ 

τῶν πολλῶν ὧν χαλῶς ποιοῦντες ἔχουσι μίχρ᾽ ἀναλί- 

ὅκοντες τὰ λοίπ᾽ ἀδεῶς καρπῶνται, τοὺς δ᾽ ἐν ἡλικίᾳ, 

ἵνα τὴν τοῦ πολεμεῖν ἐμπειρίαν ἐν τῇ Φιλίππου χώρᾳ 
χτησάμενοι φοβεροὶ φύλακες τῆς οἰχείας ἀκεραίου γέ- 

νῶνται. τοὺς δὲ λέγονταξ. iv αἵ τῶν πεπολιτευμένων 

αὐτοῖς εὔϑυναι ῥάδιαι γένωνται, ὡς ὁποῖ᾽ ἄττ᾽ ἂν ὑμᾶς 

περιστῇ τὰ πράγματα, τοιοῦτοι χριταὶ χαὶ τῶν πεπραγ- 

μένων αὐτοῖς ἔσεσϑε. χρηστὰ δ᾽ εἴη παντὸς εἵνεκα. 

28 
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Iloocáxavro uiv τὴν πρεσβείαν τῶν Ὀλυνϑίων οἵ "A$q- 

ναῖοι. καὶ βοηϑεῖν αὐτοῖς κεκρίκασι᾽ μέλλουσι δὲ περὶ τὴν 
ἔξοδον καὶ δεδιόσιν ὡς δυσπολεμήτου τοῦ Φιλίππου, παρελ- 

ϑὼν 0 4Δημοσϑένης πειρᾶται ϑαρσύνειν τὸν δῆμον, ἐπιδεικνὺς 
ὡς ἀσϑενῆ τὰ τοῦ Μακεδόνος πράγματα. καὶ γὰρ τοῖς συμμά- 
χοις ὕποπτον αὐτὸν εἶναί φησι καὶ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν 

οὐχ ἰσχυρόν" τοὺς γὰρ MoxsÓóvec ἀσϑενεῖς εἶναι καϑ' ἑαυτούς. 

Ἐπὶ πολλῶν μὲν ἄν τις ἰδεῖν ὦ ἄνδρες 4ϑηναῖοι 
δοκεῖ μοι τὴν παρὰ τῶν ϑεῶν εὔνοιαν φανερὰν γιγνο- 

μένην τῇ πόλει, οὐχ ἥκιστα δ᾽ ἐν τοῖς παροῦσι πράγ- 
μασιν" τὸ γὰρ τοὺς πολεμήσοντας Φιλίππῳ γεγενῆσϑαι 

καὶ χώραν ὅμορον xcl δύναμίν τινα κεκτημένους. καὶ 

τὸ μέγιστον ἁπάντων. τὴν ὑπὲρ τοῦ πολέμου γνώμην 

τοιαύτην ἔχοντας, ὥστε τὰς πρὸς ἐκεῖνον διαλλαγὰς πρῶ- 

τον μὲν ἀπίστους. εἶτα τῆς ἑαυτῶν πατρίδος νομίζειν 

ἀνάστασιν, δαιμονίᾳ τινὶ καὶ ϑείᾳ παντάπασιν ἔοικεν 
εὐεργεσία. δεῖ τοίνυν ὦ ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι τοῦτ᾽ ἤδη 

σκοπεῖν αὐτούς. ὅπως μὴ χείρους περὶ ἡμᾶς αὐτοὺς 
εἶναι δόξομεν τῶν ὑπαρχόντων. ὡς ἔστι τῶν αἰσχρῶν, 
μᾶλλον δὲ τῶν αἰσχίστων, μὴ μόνον πόλεων καὶ τόπων 
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ὧν ἦμέν ποτε κύριοι φαίνεσϑαι προϊεμένους. ἀλλὰ καὶ 
τῶν ὑπὸ τῆς τύχης παρασκευασϑέντων συμμάχων καὶ 

καιρῶν. 

Τὸ μὲν οὖν ὦ ἄνδρες “ϑηναῖοι τὴν Φιλίππου ῥώμην 

διεξιέναι καὶ διὰ τούτων τῶν λόγων προτρέπειν τὰ δέ- 

| ovra ποιεῖν ὑμᾶς, οὐχὶ καλῶς ἔχειν ἡγοῦμαι. διὰ τί; ὅτι 
- , ALTE CM, EJ e M , 2 μοι δοκεῖ πάνϑ'᾽ ὅσ᾽ ἂν εἴποι τις ὑπὲρ τούτων, ἐκείνῳ 

| uiv ἔχευν φιλοτιμίαν, ἡμῖν δ᾽ οὐχὶ καλῶς πεπρᾶχϑαι. 
ὁ μὲν γὰρ ὅσῳ πλείον᾽ ὑπὲρ τὴν ἀξίαν πεποίηχε τὴν 

αὑτοῦ. τοσούτῳ ϑαυμαστότερος παρὰ πᾶσι νομίξεται" 

ὑμεῖς δ᾽ ὅσῳ χεῖρον ἢ προσῆκεν χκέχρησϑε roig πράγ- ὑμεῖς Q χεῖρον ἢ προσῆκεν κέχρη ἴς πράγ 
μασιν, τοσούτῳ πλείον᾽ αἰσχύνην ὠφλήκατε. ταῦτα μὲν 
οὖν παραλείψω. καὶ γὰρ εἶ μετ᾽ ἀληϑείας τις ὦ ἄνδρες 

 Ἀθϑηναῖοι Gxozoiro, ἐνθένδ᾽ ἂν αὐτὸν ἴδοι μέγαν γε- 

γενημένον. οὐχὶ παρ᾽ αὑτοῦ. ὧν οὖν ἐκεῖνος μὲν ὀφείλει 
! - ς M ) - 7l , , e - δὲ δώ 

τοις ὑπὲρ αὐτου πεπολιτευμένοις χάριν. vuv ὁὲ οὐκὴν 

προσήχει λαβεῖν, οὐχὶ νῦν δρῶ τὸν καιρὸν τοῦ λέγειν" 
es ^ M * , ^r M] , 3 9 , 

ἃ δὲ καὶ χωρὶς τούτων ἔνι. καὶ βέλτιόν ἐστιν ἀκηκοέναι 

πάντας ὑμᾶς. καὶ μεγάλ᾽ ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι κατ᾽ ἐκείνου 

φαίνοιτ᾽ ἂν ὀνείδη βουλομένοις ὀρθῶς δοκιμάζειν, ταῦτ᾽ 

εἰπεῖν πειράσομαι. 

Τὸ μὲν οὖν ἐπίορκον καὶ ἄπιστον καλεῖν, ἄνευ τοῦ τὰ 
'πεπραγμένα δεικνύναι, λοιδορίαν εἶναί τις ἂν φήσειεν 

aeri δικαίως" τὸ δὲ πάνϑ᾽ ὅσα πώποτ᾽ ἔπραξε διεξιόντ᾽ 

ἐφ᾽ ἅπασι τούτοις ἐλέγχειν, καὶ βραχέος λόγου συμβαί- 

ψει δεῖσθαι. καὶ δυοῖν ἕνεχ᾽ ἡγοῦμαι συμφέρειν εἰρῆσϑαι. 

τοῦ τ᾽ ἐχεῖνον, ὅπερ καὶ ἀληϑὲς ὑπάρχει, φαῦλον φαί- 
νεσϑαι. καὶ τοὺς ὑπερεχπεπληγμένους ὡς ἄμαχόν τινα 

τὸν Φίλιππον ἰδεῖν, ὅτι πάντα διεξελήλυϑεν οἷς πρότερον 

παραχρουόμενος μέγας ηὐξήϑη, καὶ πρὸς αὐτὴν ἥκει τὴν 
ΘΈΜΟΒΤΗ., Vol.I 2 
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τελευτὴν τὰ πράγματ᾽ αὐτοῦ. ἐγὼ γὰρ ὦ ἄνδρες 9η- 
ναῖοι G δ 2. ς , μὰ ' JN s N Qi φόδρ᾽ ἂν ἡγούμην xci αὐτὸς φοβερὸν τὸν Φίλιπ- 

M , 3 MJ , , 3 eg 3 πον καὶ θαυμαστόν. εἰ τὰ δίκαια πράττονϑ᾽ ἑώρων ηὐξη- 
, - ^ - b] M e M M 

u£vov' νῦν δὲ ϑεωρῶν καὶ σκοπῶν εὑρίσκω τὴν uiv 
e , Soy b , 3 , (m E) , 3 

ἡμετέραν εὐήϑειαν τὸ χατ΄ ἀρχάς. ὃτ Ολυνϑίους ἀπ- 

ἡλαυνόν τινες ἐνθένδε βουλομένους ὑμῖν διαλεχϑῆναι, 

τῷ τὴν μφίπολιν φάσκειν παραδώσειν καὶ τὸ ϑρυλού- 
«. 

μὲνόν ποτ᾽ ἀπόρρητον ἐκεῖνο κατασκευάσαι. τούτῳ προ- 
΄ ' , 3 , ^ - - 

ἀγαγόμενον, τὴν 0 ᾿Ολυνθίων φιλίαν μετὰ ταῦτα τῷ 

Ποτείδαιαν οὖσαν ὑμετέραν ἐξελεῖν, καὶ τοὺς μὲν πρό- 
τερον συμμάχους ὑμᾶς ἀδικῆσαι. παραδοῦναι δ᾽ ἐκείνοις, 

Θετταλοὺς δὲ νῦν τὰ τελευταῖα τῷ Μαγνησίαν παραδώ- 

σειν ὑποσχέσϑαι χαὶ τὸν Φωκιχὸν πόλεμον πολεμήσειν 

ὑπὲρ αὐτῶν ἀναδέξασϑαι. ὅλως δ᾽ οὐδεὶς ἔστιν ὅντιν᾽ 

οὐ πεφενάκικεν ἐκεῖνος τῶν αὐτῷ χρησαμένων" τὴν γὰρ 
ἑχάστων ἄνοιαν αἰεὶ τῶν ἀγνοούντων αὐτὸν ἐξαπατῶν 

καὶ προσλαμβάνων οὕτως ηὐξήϑη. ὥσπερ οὖν διὰ τού- 
TOv ἤρϑη μέγας, ἡνίχ᾽ ἕκαστοι συμφέρον αὐτὸν ἑαυτοῖς 

Qovró τι πράξειν, οὕτως ὀφείλει διὰ τῶν αὐτῶν τούτων 

καὶ καϑαιρεϑῆναι πάλιν, ἐπειδὴ πάνϑ᾽ ἕνεχ᾽ ἑαυτοῦ ποιῶν 

ἐξελήλεγκται. καιροῦ μὲν δὴ ὦ ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι πρὸς 

τοῦτο πάρεστι Φιλίππῳ τὰ πράγματα' ἢ παρελθών τις 

ἐμοί, μᾶλλον δ᾽ ὑμῖν δειξάτω, ὡς οὐκ ἀληϑῆ ταῦτ᾽ ἐγὼ 

λέγω. ἢ ὡς οἱ τὰ πρῶτ᾽ ἐξηπατημένοι τὰ λοιπὰ πιστεύ- 

σουσιν, ἢ ὡς οἱ παρὰ τὴν αὑτῶν ἀξίαν δεδουλωμένοι 

Θετταλοὶ νῦν οὐχ ἂν ἐλεύϑεροι yévow9" ἄσμενοι. 
' ?» Jj -" - Χ er » e - Καὶ μὴν εἴ τις ὑμῶν ταῦτα μὲν οὕτως ἔχειν ἡγεῖται. 

» M , , 3 ' iJ , - Y οἴεται δὲ βίᾳ καϑέξειν αὐτὸν τὰ πράγματα τῷ τὰ χωρία 
- , E 

καὶ λιμένας καὶ τὰ τοιαῦτα προειληφέναι. οὐκ ὀρϑῶς 
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za - , ^ , - , - , 

καὶ πᾶσι ταὐτὰ συμφέρῃ τοῖς μετέχουσι τοῦ πολέμου, 

x«l συμπονεῖν καὶ φέρειν τὰς συμφορὰς καὶ μένειν ἐϑέ- 

λουσιν ἅνϑρωποι᾽ ὅταν δ᾽ ἐκ πλεονεξίας καὶ πονηρίας 

τις ὥσπερ οὗτος ἰσχύσῃ. ἡ πρώτη πρόφασις xci μικρὸν 

5 πταῖσμ᾽ ἅπαντ᾽ ἀνεχαίτισεν καὶ διέλυσεν. οὐ γὰρ ἔστιν, 
3 p 24 5p 3 - , - x2 - οὐχ ἔστιν ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι, ἀδικοῦντα καὶ ἐπιορχκοῦντα 

21 x«i ψευδόμενον δύναμιν βεβαίαν χτή σασϑαι. ἀλλὰ τὰ 

τοιαῦτ᾽ εἰς μὲν ἅπαξ καὶ βραχὺν χρόνον ἀντέχει. καὶ 

σφόδρα γ᾽ ἤνϑησεν ἐπὶ ταῖς ἐλπίσιν. ἂν τύχῃ, τῷ χρόνῳ 

19 δὲ φωρᾶται x«i περὶ αὑτὰ καταρρεῖ. ὥσπερ γὰρ οἰκίας 

οἶμαν καὶ πλοίου καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων τὰ 
, , 3.29: - er * - / H χάτωϑεν ἰσχυρότατ᾽ εἶναι δεῖ. οὕτω καὶ τῶν πράξεων τὰς 

ἀρχὰς καὶ τὰς ὑποϑέσεις ἀληϑεῖς καὶ δικαίας εἶναι προσ- 
ἤχει. τοῦτο δ᾽ οὐχ ἕνι νῦν ἐν τοῖς πεπραγμένοις Φι- 

15 λίππῳ. 

Φημὶ δὴ δεῖν ἡμᾶς τοῖς μὲν Ὀλυνϑίοις βοηϑεῖν, καὶ 
ὅπως τις λέγει κάλλιστα καὶ τάγιστα. οὕτως ἀρέσκει μοι" 95 τις ^€y ji , 0vrOS αρ μου 

πρὸς δὲ Θετταλοὺς πρεσβείαν πέμπειν, ἣ τοὺς μὲν δὺ- 

δάξει ταῦτα, τοὺς δὲ παροξυνεῖ" καὶ γὰρ νῦν εἰσιν 

20 ἐψηφισμένοι Παγασὰς ἀπαιτεῖν καὶ περὶ Μαγνησίας 

λόγους ποιεῖσθαι. σκοπεῖσϑε μέντοι τοῦτ᾽ ὦ ἄνδρες 

ἀιϑηναῖοι, ὅπως μὴ λόγους ἐροῦσιν μόνον οἱ παρ᾽ ἡμῶν 

πρέσβεις, ἀλλὰ καὶ ἔργον τι δεικνύειν ξξουσιν, ἐξεληλυ- 
ϑότων ὑμῶν ἀξίως τῆς πόλεως καὶ ὄντων ἐπὶ τοῖς πράγ- 

:5 μασιν᾽ ὡς ἅπας μὲν λόγος. ἂν ἀπῇ τὰ πράγματα, μάταιόν 

τι φαίνεται xci κενόν, μάλιστα δ᾽ ὃ παρὰ τῆς ἡμετέρας 

πόλεως: 0Gc γὰρ ἑτοιμότατ᾽ αὐτῷ δοκοῦμεν χρῆσϑαι 
4 D 4 j 

τοσούτῳ μᾶλλον ἀπιστοῦσι πάντες αὐτῷ. πολλὴν δὴ 

τὴν μετάστασιν καὶ μεγάλην δεικτέον τὴν μεταβολήν, 

so εἰσφέροντας, ἐξιόντας, ἅπαντα ποιοῦντας ἑτοίμως, εἴπερ 
9* 
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τις ὑμῖν προσέξει τὸν νοῦν. κἂν ταῦτ᾽ ἐθϑελήση ϑ᾽ ὡς 

προσήκει καὶ δὴ περαίνειν, οὐ μόνον ὦ ἄνδρες 1ϑηναῖοι 

τὰ συμμαχικὰ ἀσϑενῶς καὶ ἀπίστως ἔχοντα φανήσεται | 
Φιλίππῳ. ἀλλὰ καὶ τὰ τῆς οἰκείας ἀρχῆς καὶ δυνάμεως 922 
κακῶς ἔχοντ᾽ ἐξελεγχϑήσεται. 5 

Ὅλως μὲν γὰρ ἡ «Μακεδονικὴ δύναμις καὶ ἀρχὴ ἐν μὲν 
προσϑήκῃ μερίς ἐστίν τις οὐ μικρά" οἷον ὑπῆρξέν zo9 

ὑμῖν ἐπὶ Τιμοϑέου πρὸς Ὀλυνϑίους" πάλιν αὖ πρὸς 

Ποτείδαιαν Ὀλυνϑίοις" ἐφάνη τι τοῦτο συναμφότερον" 

νυνὶ Θετταλοῖς στασιάζουσι καὶ τεταραγμένοις" ἐπὶ τὴν τ 

τυραννικὴν οἰκίαν ἐβοήϑησεν᾽ ὕποι τις Qv οἶμαι προσϑῇ 

xüv μικρὰν δύναμιν, πάντ᾽ ὠφελεῖ" αὐτὴ δὲ καϑ᾽ αὑτὴν 

ἀσϑενὴς καὶ πολλῶν χακῶν ἐστι μεστή. καὶ γὰρ οὗτος 
ἅπασι τούτοις. οἷς ἄν τις μέγαν αὐτὸν ἡγήσαιτο. τοῖς 

πολέμοις καὶ ταῖς στρατείαις, ἔτ᾽ ἐπισφαλεστέραν ἢ 15 
ὑπῆρχε φύσει κατεσκεύαχεν αὑτῷ. μὴ γὰρ οἴεσϑ᾽ ὦ 
ἄνδρες ϑηναῖοι τοῖς αὐτοῖς Φίλιππόν vs χαίρειν καὶ 

τοὺς ἀρχομένους, ἀλλ᾽ ὁ μὲν δόξης ἐπιϑυμεῖ καὶ τοῦτ᾽ 

ἐξήλωκεν x«l προήρηται πράττων καὶ κινδυνεύων. ἂν 

συμβῇ τι. παϑεῖν, τὴν τοῦ διαπράξασϑαι ταῦϑ'᾽ ἃ μηδεὶς so 

πώποτ᾽ ἄλλος Μακεδόνων βασιλεὺς δόξαν ἀντὶ τοῦ Civ 

ἀσφαλῶς ἡρημένος" τοῖς δὲ τῆς" μὲν φιλοτιμίας τῆς ἀπὸ 
τούτων οὐ μέτεστιν, χοπτόμενοι δ᾽ αἰεὶ ταῖς στρατείαις 

ταύταις ταῖς ἄνω κάτω λυποῦνται xal συνεχῶς ταλαι- 

πωροῦσιν. οὔτ᾽ ἐπὶ τοῖς ἔργοις οὔτ᾽ ἐπὶ τοῖς αὑτῶν ss 

ἰδίοις ἐώμενοι διατρίβειν, οὔϑ' ὅσ᾽ ἂν ποιήσωσιν οὕτως 

ὕπως ἂν δύνωνται. ταῦτ᾽ ἔχοντες διαϑέσϑαι. κεκλειμένων 
τῶν ἐμπορίων τῶν ἐν τῇ χώρᾳ διὰ τὸν πόλεμον. οἱ μὲν 

οὖν πολλοὶ Μακεδόνων πῶς ἔχουσι Φιλίππῳ. éx | τούτων 38 

ἄν τις σχέψαιτ᾽ οὐ χαλεπῶς" οἱ δὲ δὴ περὶ αὐτὸν ὄντες so 
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ξένοι καὶ πεξέταιροι δόξαν μὲν ἔχουσιν, ὡς εἰσὶ ϑαυ- 
μαστοὶ καὶ συγκεκροτημένοι τὰ τοῦ πολέμου, ὡς δ᾽ ἐγὼ 

τῶν ἐν αὐτῇ τῇ χώρα γεγενημένων τινὸς ἤκουον, ἀνδρὸς 

οὐδαμῶς οἵου τε ψεύδεσθαι. οὐδένων εἰσὶν βελτίους. 

ὁ εἰ μὲν γάρ τις ἀνήρ ἐστιν ἐν αὐτοῖς οἷος ἔμπειρος πο- 18 

λέμου καὶ ἀγώνων. τούτους μὲν φιλοτιμέα πάντας ἀπ- 

ὠϑεῖν αὐτὸν ἔφη. βουλόμενον πάνϑ᾽ αὑτοῦ δοκεῖν εἶναι 

τὰ ἔργα (πρὸς γὰρ αὖ τοῖς ἄλλοις καὶ τὴν φιλοτιμίαν 

ἀνυπέρβλητον εἶναι)" εἰ δέ τις σώφρων ἢ δίκαιος ἄλλως, 

10 τὴν x«9' ἡμέραν ἀχρασίαν τοῦ βίου καὶ μέϑην καὶ 

χορδακισμοὺς οὐ δυνάμενος φέρειν, παρεῶσϑαι καὶ ἐν 

οὐδενὸς εἶναι μέρει τὸν τοιοῦτον. λοιποὺς δὴ περὶ αὐτὸν 19 

εἶναι λῃστὰς καὶ κόλακας καὶ τοιούτους ἀνθρώπους, οἵους 

μεϑυσϑέντας ὀρχεῖσϑαι τοιαῦϑ᾽ οἷ᾽ ἐγὼ νῦν ὀκνῶ πρὸς 
"0 ὑμᾶς ὀνομάσαι. δῆλον δ᾽ ὅτι ταῦτ᾽ ἐστὶν ἀληϑῆ᾽ καὶ 

γὰρ ovg ἐνθένδε πάντες ἀπήλαυνον ὡς πολὺ τῶν ϑαυ- 

ματοποιῶν ἀσελγεστέρους ὄντας, Καλλίαν ἐκεῖνον τὸν 

δημόσιον καὶ τοιούτους ἀνθρώπους. μίμους γελοίων καὶ 

ποιητὰς αἰσχρῶν ἀσμάτων. ὧν εἰς τοὺς συνόντας ποι- 

50 οὔσιν ἕνεχα τοῦ γελασϑῆναι. τούτους ἀγαπᾷ καὶ περὶ 

αὑτὸν ἔχει. καίτοι ταῦτα, καὶ εἰ μικρά τις ἡγεῖται, 20 

μεγάλ᾽ ὦ ἄνδρες 4ϑηναῖοι δείγματα τῆς ἐκείνου γνώμης 

καὶ κακοδαιμονίας ἐστὶν τοῖς εὖ φρονοῦσιν. ἀλλ᾽ οἶμαι 
Is. VI 
102 

νῦν μὲν ἐπισχοτεῖ τούτοις TO κατορϑοῦν᾽ αἵ γὰρ εὐ- 

55 πραξίαι δειναὶ συγκρύψαι τὰ τοιαῦτ᾽ ὀνείδη" εἰ δέ τι 

94 πταίσει, τότ᾽ ἀχριβῶς αὐτοῦ ταῦτ᾽ ἐξετασϑήσεται. δοκεῖ 

δ᾽ ἔμοιγ᾽ ὦ ἄνδρες 1ϑηναῖοι δείξειν οὐκ εἰς μακράν, ἂν 

οἵ τε ϑεοὶ ϑέλωσι καὶ ὑμεῖς βούλησϑε. ὥσπερ γὰρ ἐν 21 
- , , M! ^ , , 3 , ^ HM , 

τοῖς σώμασι. τέως μὲν ἂν ἐρρωμένος 1] τις. οὐδὲν ἐπαισϑά- 

30 νεται. ἐπὰν δ᾽ ἀρρώστημά τι συμβῇ. πάντα κινεῖται, κἂν 
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^ ki! , kil » - e , 

ῥῆγμα x&v στρέμμα κἂν ἄλλο TL TOV ὑπαρχόντων δα- 

ϑοῶν q, οὕτω καὶ τῶν πόλεων καὶ τῶν τυράννων. ἕως 

μὲν ἂν ἔξω πολεμῶσιν. ἀφανῆ τὰ κακὰ τοῖς πολλοῖς 
b 9 NN 2e. , - , 25.2. , 

ἐστιν. ἐπειδὰν δ᾽ ὅμορος πόλεμος συμπλακῇ. πάντ᾽ ἐποίη- 
σεν ἔκδηλα. 

Εἰ δέ vie ὑμῶν ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι τὸν Φίλιππον εὐτυ- 
χοῦνϑ᾽ ὁρῶν ταύτῃ φοβερὸν προσπολειμῆσαι νομίζει. σώ- 

φρονος μὲν ἀνθρώπου λογισμῷ χρῆται" μεγάλη γὰρ 

ῥοπή, μᾶλλον δ᾽ ὅλον ἡ τύχη παρὰ πάντ᾽ ἐστὶ τὰ τῶν 

ἀνθρώπων πράγματα᾽ οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔγωγ᾽. εἴ τις αἵρεσίν 

μον δοίη, τὴν τῆς ἡμετέρας πόλεως τύχην ἂν ἑλοίμην, 
εϑελόντων ἃ προσήκει ποιεῖν ὑμῶν αὐτῶν καὶ κατὰ 

μιχρόν. ἢ τὴν ἐκείνου" πολὺ γὰρ πλείους ἀφορμὰς εἰς 

τὸ τὴν παρὰ τῶν ϑεῶν εὔνοιαν ἔχειν ὁρῶ ὑμῖν ἐνούσας ἢ 

κείνῳ. ἀλλ᾽ οἶμαι καϑήμεϑ᾽ οὐδὲν ποιοῦντες" οὐκ ἕνι δ᾽ 

αὐτὸν ἀργοῦντ᾽ οὐδὲ φίλοις ἐπιτάττειν ὑπὲρ αὑτοῦ τι ποι- 

εἴν. μή τί γε δὴ τοῖς ϑεοῖς. οὐ δὴ ϑαυμαστόν ἔστιν, εἰ στρα- 

τευόμενος καὶ πονῶν ἐκεῖνος αὐτὸς καὶ παρὼν ἐφ᾽ ἅπασι 

καὶ μήτε καιρὸν μήϑ'᾽ ὥραν παραλείπων ἡμῶν μελλόντων 

καὶ ψηφιξζομένων καὶ πυνθανομένων περιγίγνεται" οὐδὲ 

ϑαυμάξζω τοῦτ᾽ ἐγώ" τοὐναντίον γὰρ ἂν ἣν ϑαυμαστόν, 

εἰ μηδὲν ποιοῦντες ἡμεῖς ὧν τοῖς πολεμοῦσι προσήκει 

τοῦ πάντα ποιοῦντος περιῆμεν. ἀλλ᾽ ἐχεῖνο ϑαυμάζω, εἰ 

“ακεδαιμονίοις μέν ποτ᾽ ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι ὑπὲρ τῶν 
“Ελληνικῶν δικαίων ἀντήρατε, καὶ πόλλ᾽ ἰδίᾳ πλεονεκτῆς- 
σαι πολλάκις ὑμῖν ἐξὺν οὐκ ἠϑελήσατε. ἀλλ᾽ ἵν᾿ οἱ ἄλλοι 

τύχωσι τῶν δικαίων, τὰ ὑμέτερ᾽ αὐτῶν ἀνηλίσκετ᾽ εἶσ- 

φέροντες καὶ προὐχινδυνεύετε στρατευόμενοι, νυνὶ δ᾽ 

ὀχνεῖτ᾽ ἐξιέναι καὶ μέλλετ᾽ εἰσφέρειν ὑπὲρ τῶν ὑμετέρων 

15 

20 

25 

25 

αὐτῶν κτημάτων, καὶ τοὺς μὲν ἄλλους σεσῴκατε πολλάκις 30 
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πάντας x«9' ἕν᾽ αὐτῶν £v μέρει. τὰ δ᾽ ὑμέτερ᾽ αὐτῶν ἀπο- 
λωλεκότες κάϑησϑε. ταῦτα ϑαυμάξω, κἄτι πρὺς τούτοις. 

εἶ μηδεὶς ὑμῶν ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι δύναται λογίσασθαι, 

πόσον πολεμεῖτε χρόνον Φιλίππῳ. καὶ τί ποιούντων 

ὑμῶν ὃ χρόνος διελήλυϑεν οὗτος. ἴστε γὰρ δήπου τοῦϑ᾽.. 

ὅτι μελλόντων αὐτῶν, ἑτέρους τινὰς ἐλπιξόντων πφθάξειν, 

αἰτιωμένων ἀλλήλους. κρινόντων. πάλιν ἐλπιξόντων. Gyc- 

δὸν ταὔϑ'᾽ ἅπερ νυνὶ ποιούντων. ἅπας ὁ χρόνος διελή- 

λυϑεν. εἶϑ᾽ οὕτως ἀγνωμόνως ἔχετ᾽ ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι, 

ὥστε δι᾽ ὧν ἐκ χρηστῶν φαῦλα τὰ πράγματα τῆς πόλεως 

γέγονεν. διὰ τούτων ἐλπίζετε τῶν αὐτῶν πράξεων ἐκ φαύ- 

λων αὐτὰ χρηστὰ γενήσεσϑαι; ἀλλ᾽ οὔτ᾽ εὔλογον οὔτ᾽ ἔχον 

ἐστὶ φύσιν τοῦτό ye πολὺ γὰρ ῥᾶον ἔχοντας φυλάττειν ἢ 

χτήσασϑαι πάντα πέφυκεν. νῦν δ᾽ ὅ τι μὲν φυλάξομεν. 

οὐδέν ἐστιν ὑπὸ τοῦ πολέμου λοιπὸν τῶν πρότερον. 
χτήσασϑαι δὲ δεῖ. αὐτῶν οὖν ἡμῶν ἔργον τοῦτ᾽ ἤδη. 

ui δὴ δεῖν εἰσφέρειν χρήματα. αὐτοὺς ἐξιέναι προ- : φηϊ 1j qo x 0j , 0 

ϑύμως. μηδέν᾽ αἰτιᾶσϑαι πρὶν ἂν τῶν πραγμάτων 

χρατήσητε. τηνιχαῦτα δ᾽ ἀπ᾿ αὐτῶν τῶν ἔργων χρέναν- 

τας τοὺς μὲν ἀξίους ἐπαίνου τιμᾶν. τοὺς δ᾽ ἀδικοῦντας 

χολάξειν, τὰς προφάσεις δ᾽ ἀφελεῖν καὶ τὰ xc9' ὑμᾶς 

ἐλλείμματα" οὐ γὰρ ἔστι πιχρῶς ἐξετάσαι τί πέπρακται 

τοῖς ἄλλοις. ἂν μὴ παρ᾽ ὑμῶν αὐτῶν πρῶτον ὑπάρξῃ τὰ 

δέοντα. τίνος γὰρ ἕνεχ᾽ ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι νομίζετε 

τοῦτον μὲν φεύγειν τὸν πόλεμον πάντας ὕσους ἂν ἐκ- 

πέμψητε στρατηγούς. ἰδίους δ᾽ εὑρίσκειν πολέμους, εἰ 

δεῖ τι τῶν ὄντων καὶ περὶ τῶν στρατηγῶν εἰπεῖν; ὅτι 

ἐνταῦϑα μέν ἐστιν τὰ ἂϑλ: ὑπὲρ ὧν ἐστιν ὁ πόλεμος 
ὑμέτερα (AugízoA(o γ᾽ ἂν ληφϑῆ, παραχρῆμ᾽ ὑμεῖς xo- 

αιεῖσϑε), οἱ δὲ κίνδυνοι τῶν ἐφεστηχότων ἴδιοι, μισϑὸς 
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ὁ’ οὐκ ἔστιν" ἐχεῖ δὲ κίνδυνοι μὲν ἐλάττους, và δὲ λήω- 
ματα τῶν ἐφεστηκότων καὶ τῶν στρατιωτῶν, Πάμψακος, 

Σίγειον, τὰ πλοῖ᾽ ἃ συλῶσιν. ἐπ᾽ οὖν τὸ λυσιτελοῦν 

αὑτοῖς ἕκαστοι χωροῦσιν. ὑμεῖς δ᾽, ὅταν μὲν εἰς τὰ 

πράγματ᾽ ἀποβλέψητε φαύλως ἔχοντα, τοὺς ἐφεστηκότας 

κρίνετε. ὅταν δὲ δόντες λόγον τὰς ἀνάγκας ἀκούσητε 

ταύτας. ἀφίετε. περίεστιν τοίνυν ὑμῖν ἀλλήλοις ἐρίζειν 

καὶ διεστάναι. τοῖς μὲν ταῦτα πεπεισμένοις. τοῖς δὲ 

ταῦτα. τὰ χοινὰ δ᾽ ἔχειν φαύλως. πρότερον μὲν γὰρ ὦ 

ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι εἰσεφέρετε κατὰ συμμορίας, νυνὶ δὲ 

πολιτεύεσϑε κατὰ συμμορίας. ῥήτωρ ἡγεμὼν ἑκατέρων. 

καὶ στρατηγὸς ὑπὸ τούτῳ καὶ οἱ βοησόμενοι τριακόσιοι" 

οὗ δ᾽ ἄλλοι προσνενέμησϑε, οἱ μὲν ὡς τούτους, οἱ δ᾽ ὡς 

ἐχείνους. δεῖ δὴ ταῦτ᾽ ἐπανέντας καὶ ὑμῶν αὐτῶν ἔτι 

καὶ νῦν γενομένους χοινὸν x«i τὸ βουλεύεσϑαι καὶ τὸ 

λέγειν καὶ τὸ πράττειν ποιῆσαι. εἰ δὲ τοῖς μὲν ὥσπερ 

&x τυραν])νίδος ὑμῶν ἐπιτάττειν ἀποδώσετε, τοῖς δ᾽ ἀναγ- 

κάξεσϑαι τριηραρχεῖν, εἰσφέρειν, στρατεύεσϑαι, τοῖς δὲ 

ψηφίξεσϑαι κατὰ τούτων μόνον, ἄλλο δὲ μηδ᾽ ὁτιοῦν 
συμπονεῖν. οὐχὶ γενήσεται τῶν δεόντων ὑμῖν οὐδὲν ἐν 

καιρῷ" τὸ γὰρ ἠδικημένον ἀεὶ μέρος ἐλλείψει, eL" ὑμῖν 
τούτους χολάξειν ἀντὶ τῶν ἐχϑοῶν ἐξέσται. λέγω δὴ 

κεφάλαιον. πάντας εἰσφέρειν ἀφ᾽ ὅσων ἕκαστος ἔχει τὸ 

ἴσον" πάντας ἐξιέναι κατὰ μέρος. £03 ἂν ἅπαντες GvQa- 

τεύσησϑε' πᾶσι τοῖς παριοῦσι λόγον διδόναι, καὶ τὰ 

βέλτισϑ᾽ ὧν ἂν ἀκούσηϑ᾽ αἱρεῖσϑαι, μὴ ἃ ἂν ὃ δεῖν᾽ ἢ ὃ 
δεῖν᾽ εἴπῃ. κἂν ταῦτα ποιῆτε, οὐ τὸν εἰπόντα μόνον 

παραχρῆμ᾽ ἐπαινέσεσϑε, ἀλλὰ καὶ ὑμᾶς αὐτοὺς ὕστερον. 

βέλτιον τῶν ὕλων πραγμάτων ὑμῖν ἐχόντων. 
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Ἔπεμψαν βοήϑειαν τοῖς Ὀλυνϑίοις oi ᾿4ϑηναῖοι. καί τι κατ- 

ορϑοῦν ἔδοξαν δι᾿ αὐτῆς᾽ καὶ ταῦτ᾽ αὐτοῖς ἀπηγγέλλετο. ὃ δὲ 
δῆμος περιχαρής, ot τε ῥήτορες παρακαλοῦντες ἐπὶ τιμωρίαν 

Φιλίππου. ὁ δὲ Δημοσϑένης δεδοικὼς μὴ ϑαρσήσαντες, ὡς τὰ 

5 πάντα νενικηκότες καὶ ἱκανὴν βοήϑειαν πεποιημένοι τοῖς Ὀλυν- 

ϑίοις, τῶν λοιπῶν ὀλιγωρήσωσι. διὰ τοῦτο παρελϑὼν ἐπικόπτει 
τὴν ἀλαζονείαν αὐτῶν καὶ πρὸς εὐλάβειαν σώφρονα τὴν γνώ- 

μὴν μεϑίστησι. λέγων οὐ περὶ τῆς Φιλίππου τιμωρίας νῦν αὐὖ- 
τοῖς εἶναι τὸν λόγον. ἀλλὰ περὶ τῆς τῶν συμμάχων σωτηρίας. 

98 οἶδεν γὰρ ὅτι | «cL AO qvalor καὶ ἄλλοι πού τινες τοῦ μὲν μὴ 
11 τὰ οἰκεῖα προέσϑαι ποιοῦνται φροντίδα, περὶ δὲ τὸ τιμωρήσα- 

σϑαι τοὺς ἐναντίους ἧττον σπουδάζουσιν. ἐν δὲ τούτῳ τῷ λόγῳ 3 

χαὶ τῆς περὶ τῶν ϑεωρικῶν χρημάτων συμβουλῆς φανερώτερον 

ἅπτεται. καὶ ἀξιοῖ λυϑῆναι τοὺς νόμους τοὺς ἐπιτυϑέντας ζημίαν 

15 τοῖς γράψασιν αὐτὰ γενέσϑαι στρατιωτιχά, ἵν᾿ ἀδεὲς ἦ τὸ συμ- 

βουλεύειν τὰ βέλτιστα. παραινεῖ δὲ καὶ ὕλως πρὸς τὸν τῶν 

προγόνων ζῆλον ἀναστῆναι καὶ στρατεύεσϑαι σώμασιν οἰκείοις, 
καὶ ἐπιτιμήσει πολλῇ κέχρηται κατὰ τοῦ δήμου ϑ᾽ ὡς ἐκλελυ- 

μένου xol τῶν δημαγωγῶν ὡς οὐκ ὀρϑῶς προϊσταμένων τῆς 
20 πόλεως. 

Οὐχὶ ταὐτὰ παρίσταταί μοι γιγνώσκειν ὦ ἄνδρες ᾿4ϑη- Procem. 
ναῖοι. ὅταν τ᾽ εἰς τὰ πράγματ᾽ ἀποβλέψω x«i ὅταν πρὸς 
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τοὺς λόγους οὺς ἀχούω᾽ τοὺς μὲν γὰρ λόγους περὶ τοῦ 

τιμωρήσασϑαι Φίλιππον ὁρῶ γιγνομένους, τὰ δὲ πράγ- 

ucT εἰς τοῦτο προήχοντα, ὥσϑ᾽ ὕπως μὴ πεισόμεϑ' αὐ- 

τοὶ πρότερον χαχῶς σχέψασϑαν δέον. οὐδὲν οὖν ἄλλο 

μοι δοκοῦσιν οἱ τὰ τοιαῦτα λέγοντες ἢ τὴν ὑπόϑεσιν, 

περὶ ἧς βουλεύεσθε, οὐχὶ τὴν οὖσαν παριστάντες ὑμῖν 

ἁμαρτάνειν. ἐγὼ δ᾽, ὅτι μέν ποτ᾽ ἐξῆν τῇ πόλει καὶ τὰ 
αὑτῆς ἔχειν ἀσφαλῶς καὶ Φίλιππον τιμωρήσασϑαι. καὶ 
μάλ᾽ ἀχριβῶς οἶδα" ἐπ᾽’ ἐμοῦ γάρ, οὐ πάλαι γέγονε ταῦτ᾽ 
ἀμφότερα" νῦν μέντοι πέπεισμαι τοῦϑ᾽ ἱκανὸν προλαβεῖν 

ἡ μῖν εἶναι τὴν πρώτην, ὅπως τοὺς συμμάχους σώσομεν. 

ἐὰν γὰρ τοῦτο βεβαίως ὑπάρξῃ, τότε xci περὶ τοῦ τίνα 

τιμωρήσεταί τις καὶ ὃν τρόπον ἐξέσται Gxozsiv: πρὶν δὲ 
μάταιον ἡγοῦμαι περὶ τῆς 

τελευτῆς ὁντινοῦν ποιεῖσϑαι λόγον. 

'O μὲν οὖν παρὼν καιρός, εἴπερ ποτέ, πολλὴς φρον- 
τίδος καὶ βουλῆς δεῖται" ἐγὼ δ᾽ οὐχ ὅ τι χρὴ περὶ τῶν 

παρόντων συμβουλεῦσαι χαλεπώτατον ἡγοῦμαι, ἀλλ᾽ 

ἐχεῖν᾽ ἀπορῶ, τίνα χρὴ τρόπον ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι πρὸς 

τὴν ἀρχὴν ὀρϑῶς ὑποϑέσϑαι, 

ὑμᾶς περὶ αὐτῶν εἰπεῖν. πέπεισμαι γὰρ ἐξ ὧν παρὼν καὶ 

ἀχούων σύνοιδα, τὰ πλείω τῶν πραγμάτων ἡμᾶς ἐκπε- 

φευγέναι τῷ μὴ βούλεσϑαν τὰ δέοντα ποιεῖν ἢ τῷ μὴ 

συνιέναι. ἀξιῶ δ᾽ ὑμᾶς, ἂν μετὰ παρρησίας ποιῶμαιν τοὺς 

λόγους, ὑπομένειν, τοῦτο ϑεωροῦντας, εἶ τἀληϑῆ λέγω, 

xci διὰ τοῦϑ᾽. ἵνα τὰ λοιπὰ βελτίω γένηται" ὁρᾶτε γάρ. 

ὡς ἐχ τοῦ πρὸς χάριν δημηγορεῖν ἐνίους εἰς πᾶν προ- 

ελήλυϑε μοχϑηρίας τὰ παρόντα. 

Avayzciov δ᾽ ὑπολαμβάνω μιχρὰ τῶν γεγενημένων 
- 
3 

πρῶτον ὑμᾶς ὑπομνῆσαι. μέμνησϑ᾽ ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, 

ὅτ᾽ ἀπηγγέλϑη Φίλιππος ὑμῖν ἐν Θράκῃ; τρίτον ἢ τέταρ- 
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τον ἔτος τουτί, Ἡραῖον τεῖχος πολιορχῶν. τότε τοίνυν 
μὴν μὲν ἦν μαιμακτηριών" πολλῶν δὲ λόγων καὶ ϑορύ- 

βου γιγνομένου παρ’ ὑμῖν ἐψηφίσασϑε τετταράκοντα 

τριήρεις καϑέλκειν xci τοὺς μέχρι πέντε καὶ τετταράχοντ᾽ 

5 ἐτῶν αὐτοὺς ἐμβαίνειν καὶ τάλανϑ᾽ ἑξήκοντ᾽ εἰσφέρειν. 
καὶ μετὰ ταῦτα διελϑόντος τοῦ ἐνιαυτοῦ τούτου. ἑχατομ- 

βαιών, μεταγειτνιών, βοηδρομιών" τούτου τοῦ μηνὸς 

80 μόγις μετὰ τὰ μυστήρια δέχα ναῦς ἀπεστεί λατ᾽ ἔχοντα 

χενὰς Χαρίδημον χαὶ πέντε τάλαντ᾽ ἀργυρίου. ὡς γὰρ 

10 ἠγγέλϑη Φίλιππος ἀσϑενῶν ἢ τεϑνεώς (ἦλϑεν γὰρ ἀμ- 

φότερα), οὐχέτι καιρὸν οὐδένα τοῦ βοηϑεῖν νομίσαντες 

ἀφεῖτ᾽ ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι τὸν ἀπόστολον. ἦν δ᾽ οὗτος 
ὁ χαιρὸς αὐτός" εἰ γὰρ τότ᾽ ἐκεῖσ᾽ ἐβοηϑήσαμεν, ὥσπερ 
ἐψηφισάμεϑα, προϑύμως, οὐκ ἂν ἠνώχλει νῦν ἡμῖν ὃ 

15 Φίλιππος σωϑ είς. 

Τὰ μὲν δὴ τότε πραχϑέντ᾽ οὐχ ἂν ἄλλως ἔχοι" νῦν 
δ᾽ ἑτέρου πολέμου καιρὸς ἥκει τις, δι’ ὃν χαὶ περὶ τού- 

τῶν ἐμνήσϑην, ἵνα μὴ ταὐτὰ πάϑητε. τί δὴ χρησόμεϑ' 

ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι τούτῳ; εἰ γὰρ μὴ βοηϑήσετε παντὶ 

50 σϑένει κατὰ τὸ δυνατόν, ϑεάσασϑ᾽ ὃν τρόπον ὑμεῖς 

ἐστρατηγηχότες πάντ᾽ ἔσεσϑ' ὑπὲρ Φιλίππου. ὑπῆρχον 

Ὀλύνϑιοι δύναμίν τινα κεχτημένοι. καὶ διέκειϑ᾽ οὕτω 

τὰ πράγματα" οὔτε Φίλιππος ἐϑάρρει τούτους οὔϑ᾽ οὗ- 

“τοι Φίλιππον. ἐπράξαμεν ἡμεῖς κἀκεῖνοι πρὸς ἡμᾶς si- 

ss ρήνην᾽ qv τοῦϑ᾽ ὥσπερ ἐμπόδισμά τι τῷ Φιλίππῳ καὶ 

δυσχερές, πόλιν μεγάλην ἐφορμεῖν τοῖς ἑαυτοῦ καιροῖς 

διηλλαγμένην πρὸς ἡμᾶς. ἐχπολεμῶσαι δεῖν ὠόμεϑα τοὺς 

ἀνθρώπους ἔχ παντὸς τρόπου, χαὶ ἅπαντες ἐϑρύλουν 

τοῦτο᾽ πέπραχται νυνὶ τοῦϑ᾽ ὁπωσδήποτε. τί οὖν ὑπό- 

30 λοίπον ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι πλὴν βοηϑεῖν ἐρρωμένως καὶ 

-1 
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, SN * , (LS ' s - , προϑύμως: ἐγὼ μὲν ovy ὁρῶ" χωρὶς γὰρ τῆς περιστάσης 

ἂν ἡμᾶς αἰσχύνης. εἰ καϑυφείμεϑά τι τῶν πραγμάτων, 
52 ΦΧ ' /, V LA , - ' [T ' - 

οὐδὲ τὸν φόβον ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι μικρὸν ὁρῶ τὸν τῶν 

μετὰ ταῦτα, ἐχόντων μὲν ὡς ἔχουσι Θηβαίων ἡμῖν, 
3 , * 7 , ' ETE i] 

ἀπειρηκότων δὲ χρήμασι Φωκέων. μηδενὸς δ᾽ ἐμποδὼν 

ὄντος Φιλίππῳ τὰ παρόντα καταστρεψαμένῳ πρὸς ταῦτ᾽ 

ἐπικλῖναι τὰ πράγματα. ἀλλὰ μὴν εἴ τις ὑμῶν εἰς τοῦτ᾽ 

ἀναβάλλεται ποιήσειν τὰ δέοντα, ἰδεῖν ἐγγύϑεν βούλεται 

τὰ δεινά, ἐξὸν ἀκούειν ἄλλοϑι γιγνόμενα, καὶ βοηϑοὺς 

ἑαυτῷ ξητεῖν, ἐξὸν νῦν ἑτέροις αὐτὸν βοηϑεῖν᾽ ὅτι γὰρ 

εἷς τοῦτο περιστήσεται τὰ πράγματα. ἐὰν τὰ παρόντα 
, M pA er , 

προώμεϑα, σχεδὸν ἴσμεν ἅπαντες δήπου. 

AAA. ὅτι μὲν δὴ δεῖ βοηϑεῖν, εἴποι τις ἄν, πάντες ἐγνώ- 
* , ' ? er - , ^ καμεν, xci βοηϑήσομεν" τὸ δ᾽ ÓzOg, τοῦτο λέγε. μὴ 

τοίνυν ὦ ἄνδρες 4ϑηναῖοι ϑαυμάσητε, ἂν παράδοξον 

εἴπω τι τοῖς πολλοῖς. νομοϑέτας καϑίσατε. ἐν δὲ τού- 

τοις τοῖς νομοϑέταις μὴ ϑῆσϑε νόμον μηδένα (εἰσὶ γὰρ 

ὑμῖν ἱκανοί), ἀλλὰ τοὺς εἰς τὸ παρὸν βλάπτοντας ὑμᾶς 

λύσατε. λέγω τοὺς περὶ τῶν ϑεωρικῶν, σαφῶς οὑτωσί, 

καὶ τοὺς περὶ τῶν στρατευομένων ἐνίους, ὧν οἱ μὲν τὰ 

στρατιωτικὰ τοῖς οἴκοι μένουσι διανέμουσι ϑεωρικά, οἱ 

δὲ τοὺς ἀταχτοῦντας ἀϑῴους χαϑιστᾶσιν, εἶτα x«l τοὺς 

τὰ δέοντα ποιεῖν βουλομένους ἀϑυμοτέρους ποιοῦσιν. 

ἐπειδὰν δὲ ταῦτα λύσητε xal τὴν τοῦ τὰ βέλτιστα λέγειν" 
ὁδὸν παράσχητ᾽ ἀσφαλῆ, τηνικαῦτα τὸν γράψονϑ᾽ ἃ πάν- 
τες ἴσϑ᾽ ὅτι συμφέρει ξητεῖτε. πρὶν δὲ ταῦτα πρᾶξαι: 

μὴ σκοπεῖτε τίς εἰπὼν τὰ βέλτισϑ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν ὑφ᾽ ὑμῶν 
ἀπολέσϑαι βουλήσεται" οὐ γὰρ εὑρήσετε. ἄλλως τε καὶ 

τούτου μόνου περιγίγνεσϑαι μέλλοντος, παϑεῖν ἀδίκως 

τι χακὸν τὸν ταῦτ᾽ εἰπόντα καὶ γράψαντα, μηδὲν ὃ 
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ὠφελῆσαι v« πράγματα, ἀλλὰ καὶ eig τὸ λοιπὸν μᾶλλον 

ἔτ᾽ ἢ νῦν τὸ τὰ βέλτιστα λέγειν φοβερώτερον ποιῆσαι. 

καὶ λύειν y ὦ ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι τοὺς νόμους δεῖ τού- 
τους τοὺς αὐτοὺς ἀξιοῦν οἵπερ καὶ τεϑήχασιν" οὐ γάρ 

82 ἐστι δίκαιον, τὴν μὲν χάριν, ἣ πᾶσαν ἔβλαπτε τὴν πόλιν, 

e τοῖς τότε ϑεῖσιν ὑπάρχειν, τὴν δ᾽ ἀπέχϑειαν, δι᾿ ἧς ἂν 
ἅπαντες ἄμεινον πράξαιμεν, τῷ νῦν τὰ βέλτιστ᾽ εἰπόντι 

ξημίαν γενέσϑαι. πρὶν δὲ ταῦτ᾽ εὐτρεπίσαι, μηδαμῶς ὦ 

ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι μηδέν᾽ ἀξιοῦτε τηλικοῦτον εἶναι παρ᾽ 
10 ὑμῖν, ὥστε τοὺς νόμους τούτους παραβάντα μὴ δοῦναι 

δίκην, μηδ᾽ οὕτως ἀνόητον. ὥστ᾽ εἰς προῦπτον καχὸν 

αὑτὸν ἐμβαλεῖν. 

Οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐχεῖνό y' ὑμᾶς ἀγνοεῖν δεῖ ὦ ἄνδρες 
᾿ϑηναῖοι, ὅτι ψήφισμ᾽ οὐδενὸς ἄξιόν ἐστιν, ἂν μὴ προσ- 

15 γένηται τὸ ποιεῖν ἐθέλειν τά ye δόξαντα προϑύμως 

ὑμᾶς. εἰ γὰρ αὐτάρκη τὰ ψηφίσματ᾽ qv ἢ ὑμᾶς ἀναγκά- 

few ἃ προσήχει. πράττειν ἢ περὶ ὧν γραφείη διαπράξα- 

σϑαι, οὔτ᾽ ἂν ὑμεῖς πολλὰ ψηφιζόμενοι μικρά, μᾶλλον δ᾽ 

οὐδὲν ἐπράττετε τούτων, οὔτε Φίλιππος τοσοῦτον ὑβρί- 

20 χει χρόνον" πάλαι γὰρ ἂν ἕνεχά γε ψηφισμάτων ἐδεδώκει 

δίκην. ἀλλ᾿ οὐχ οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει" τὸ γὰρ πράττειν τοῦ 

λέγειν x«i χειροτονεῖν ὕστερον ὃν τῇ τάξει, πρότερον 
τῇ δυνάμει χαὶ χρεῖττόν ἐστιν. τοῦτ᾽ οὖν δεῖ προσεῖναι, 
τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ὑπάρχει" καὶ γὰρ εἰπεῖν τὰ δέοντα παρ᾽ ὑμῖν 

56 ὦ ἄνδρες ᾿'4ϑηναῖοι δυνάμενοι, καὶ γνῶναι πάντων ὑμεῖς 

ὀξύτατοι τὰ δηϑέντα, καὶ πρᾶξαι δὲ δυνήσεσϑε νῦν, ἐὰν 

ὀρϑῶς ποιῆτε. τίνα γὰρ χρόνον ἢ τίνα καιρὸν ὦ ἄνδρες 

᾿Αϑηναῖοι τοῦ παρόντος βελτίω ζητεῖτε; ἢ πόϑ᾽ ἃ δεῖ 

πράξετ᾽. εἰ μὴ νῦν; οὐχ ἅπαντα μὲν ἡμῶν προείληφε τὰ 

80 χωρί᾽ ἄνϑροωπος, εἰ δὲ χαὶ ταύτης κύριος τῆς χώρας γενή- 
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Gera, πάντων αἴσχιστα πεισόμεϑα; οὐχ οὕς, εἰ πολεμή- 

δαιεν, ἑτοίμως σώσειν ὑπισχνού μεϑα, οὗτοι νῦν πολε- 

μοῦσιν; οὐκ ἐχϑρός; οὐκ ἔχων τὰ ἡμέτερα; οὐ βάρβαρος; 

οὐχ ὅ τι ἂν εἴποι τις; ἀλλὰ πρὸς ϑεῶν πάντ᾽ ἐάσαντες 

καὶ μόνον οὐχὶ συγκατασχευάσαντες αὐτῷ, τότε τοὺς Gi- 

τίους οἵτινες τούτων ξητήσομεν; οὐ γὰρ αὐτοί γ᾽ αἴτιοι 

φήσομεν εἶναι, σαφῶς οἶδα τοῦτ᾽ ἐγώ. οὐδὲ γὰρ ἐν τοῖς 
τοῦ πολέμου κινδύνοις τῶν φυγόντων οὐδεὶς ἑαυτοῦ 

χατηγορεῖ, ἀλλὰ τοῦ στρατηγοῦ καὶ τῶν πλησίον καὶ 

πάντων μᾶλλον, ἥττηνται δ᾽ ὅμως διὰ πάντας τοὺς φυ- 

γόντας δήπου μένειν γὰρ ἐξῆν τῷ κατηγοροῦντι τῶν 

ἄλλων, εἰ δ᾽ ἐποίει τοῦϑ᾽ ἕκαστος, ἐνίκων ἄν. καὶ νῦν, 

οὐ λέγει τις τὰ βέλτιστα ἀναστὰς ἄλλος εἰπάτω. μὴ 
τοῦτον αἰτιάσϑω. ἕτερος λέγει τις βελτίω" ταῦτα ποιεῖτ᾽ 

ἀγαϑῇ τύχῃ. ἀλλ᾽ οὐχ ἡδέα ταῦτα" οὐχέτι τοῦϑ᾽ ὁ λέγων 
ἀδικεῖ. πλὴν εἰ δέον εὔξασϑαι παραλείπει" εὔξασϑαι μὲν 

ὦ ἄνδρες Αϑηναῖον ῥάδιον, εἰς ταὐτὸ πάνϑ'᾽ ὅσα βού- 

λεταί τις ἁϑροίσαντ᾽ ἐν ὀλίγῳ, ἑλέσϑαι δ᾽, ὅταν περὶ 

πραγμάτων προτεϑῇ σκοπεῖν, οὐχέϑ᾽ ὁμοίως εὔπορον, 
ἀλλὰ δεῖ τὰ βέλτιστ᾽ ἀντὶ τῶν ἡδέων, ἂν μὴ συναμφότερ᾽ 
ἐξῇ, λαμβάνειν. εἰ δέ τις ἡμῖν ἔχει καὶ τὰ ϑεωρικὰ ἐᾶν 
καὶ πόρους ἑτέρους λέγειν στρατιωτικούς, οὐχ οὗτος 
κρείττων; εἴποι τις ἄν. φήμ᾽ ἔγωγε, εἴπερ ἔστιν ὦ ἄν- 
δρὲς ᾿4ϑηναῖοι᾽ ἀλλὰ ϑαυμάξω, εἴ τῴ ποτ’ ἀνθρώπων ἢ 
γέγονεν ἢ γενήσεται, ἂν τὰ παρόντ᾽ ἀναλώσῃ πρὸς ἃ 

μὴ δεῖ, τῶν ἀπόντων εὐπορῆσαι πρὸς ἃ δεῖ. ἀλλ᾽ οἶμαι 
μέγα τοῖς τοιούτοις ὑπάρχει λόγοις ἡ παρ᾽ ἕχάστου βού- 
λησις, διόπερ ῥᾷστον ἁπάντων ἐστὶν αὑτὸν ἐξαπατῆσαι" 
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᾿4ϑηναῖοι ταῦϑ'᾽ οὕτως, ὕπως καὶ τὰ πράγματ᾽ ἐνδέχεται 
καὶ δυνήσεσϑ᾽ ἐξιέναι καὶ μισϑὸν ἕξετε. οὔ του σωφρό- 
νῶν οὐδὲ γενναίων ἐστὶν ἀνθρώπων, ἐλλείποντάς τι δι᾽ 
ἔνδειαν χρημάτων τῶν τοῦ πολέμου, εὐχερῶς τὰ τοιαῦτ᾽ 

ὀνείδη φέρειν, οὐδ᾽ ἐπὶ μὲν Κορινϑίους καὶ Μεγαρέας 

ἁρπάσαντας τὰ ὕπλα πορεύεσϑαι, Φίλιππον δ᾽ ἐᾶν πόλεις 
᾿Ελληνίδας ἀνδραποδίξεσϑαι δι’ ἀπορίαν ἐφοδίων τοῖς 
στρατευομένοις. 

Καὶ ταῦτ᾽ οὐχ (v ἀπέχϑωμαί τισιν ὑμῶν, τὴν ἄλλως 21 

προήρημαι λέγειν (οὐ γὰρ οὕτως ἄφρων οὐδ᾽ ἀτυχής εἰμ᾽ 
ἐγώ, ὥστ᾽ ἀπεχϑάνεσϑαι βούλεσϑαι μηδὲν ὠφελεῖν νομί- 

tov) ἀλλὰ δικαίου πολίτου χρίνω τὴν τῶν πραγμάτων 
σωτηρίαν ἀντὶ τῆς ἐν τῷ λέγειν χάριτος αἱρεῖσϑαι, καὶ 

τοὺς ἐπὶ τῶν προγόνων ἡμῶν λέγοντας ἀκούω, ὥσπερ 

ἴσως καὶ ὑμεῖς, oUg ἐπαινοῦσι μὲν οἱ παριόντες ἅπαντες, 

μιμοῦνται δ᾽ οὐ πάνυ, τούτῳ τῷ ἔϑει καὶ τῷ τρόπῳ τῆς 

πολιτείας χρῆσϑαι, τὸν ᾿“ριστείδην ἐκεῖνον, τὸν Νικίαν, 

τὸν ὁμώνυμον ἐμαυτῷ, τὸν Περικλέα. ἐξ οὗ δ᾽ οἱ δι- 22 
ἐρωτῶντες ὑμᾶς οὗτοι πεφήνασι ῥήτορες ví βούλεσϑε; τί 

γράψω; τί ὑμῖν χαρίσωμαι;" 

χάριτος τὰ τῆς πόλεως πράγματα, καὶ τοιαυτὶ συμβαίνει, 

xui τὰ μὲν τούτων πάντα χαλῶς ἔχει, τὰ δ᾽ ὑμέτερ᾽ 
αἰσχρῶς. καίτοι σκέψασθ᾽ ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ἅ τις ἂν 28 
χεφάλαι᾽ εἰπεῖν ἔχοι τῶν τ᾽ ἐπὶ τῶν προγόνων ἔργων καὶ 

προπέποται τῆς παραυτίκα 

- “- 24852 e M. ^r SN : U ' , CAT τῶν ἐφ᾽ ὑμῶν. ἔσταν δὲ βραχὺς καὶ γνώριμος ὑμῖν ὁ 
λόγος" οὐ γὰρ ἀλλοτρίοις ὑμῖν χρωμένοις παραδείγμασιυν, XIX 269 

ἀλλ᾽ οἰκείοις ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, εὐδαίμοσιν ἔξεστι γε- 

νέσϑαι. ἐκεῖνοι τοίνυν, οἷς οὐκ ἐχαρίξονθϑ᾽ οἱ λέγοντες 34 

οὐδ᾽ ἐφίλουν αὐτοὺς ὥσπερ ὑμᾶς οὗτοι νῦν, πέντε μὲν 
M] , JJ? - ς , * [d , 

30 χαὶ τετταράχοντ᾽ ἔτη τῶν Ελλήνων ἦρξαν éxóvrov, πλείω 
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δ᾽ ij μύρια τάλαντ᾽ sig τὴν ἀχρόπολιν ἀϊήγαγον, ὑπή- 
χουὲν δ᾽ Ó ταύτην τὴν χώραν ἔχων αὐτοῖς βασιλεύς, ὥσ qv τὴν χώραν ἔχων αὐτοῖς βασιλεύς, ὥσ- 

περ ἐστὶ προσῆκον βάρβαρον Ἕλλησι. πολλὰ δὲ καὶ καλὰ 

καὶ πεζῇ καὶ ναυμαχοῦντες ἔστησαν τρόπαι᾽ αὐτοὶ στρα- 

τευόμενοι, μόνοι δ᾽ ἀνθρώπων κχρείττω τὴν ἐπὶ τοῖς ἔο- 

γοις δόξαν τῶν φϑονούντων κατέλιπον. ἐπὶ μὲν δὴ τῶν 

᾿Ελληνικῶν ἧσαν τοιοῦτοι ἐν δὲ τοῖς χατὰ τὴν πόλιν 

αὐτὴν ϑεάσασϑ᾽ ὁποῖοι, ἔν τε τοῖς χοινοῖς καὶ ἐν τοῖς ἰδίοις. 

δημοσίᾳ μὲν τοίνυν οἰχοδομήματα χαὶ κάλλη τοιαῦτα 

xci τοσαῦτα κατεσχεύασαν ἡμῖν ἱερῶν καὶ τῶν ἐν τού- 

τοις ἀναϑημάτων, ὥστε μηδενὶ τῶν ἐπιγιγνομένων ὑπερ- 
^ - τὸ 5 er , 3 " ᾿ 

βολὴν λελεῖφϑαι" ἰδίᾳ δ᾽ οὕτω σώφρονες ἦσαν xci σφόδρ 
^ - , ^ 3 

ἐν τῷ τῆς πολιτείας ἤϑει μένοντες, ὥστε τὴν ̓ “ριστείδου 

καὶ τὴν Μιλτιάδου καὶ τῶν τότε λαμπρῶν οἰκίαν, εἴ τις 
LL) 3 t E e / 3 22 , E - - 
ἄρ᾽ οἷἱδὲν ὑμῶν ὁποία zov ἐστίν, ὁρᾷ τῆς τοῦ γείτονος 

οὐδὲν σεμνοτέραν οὐσαν᾽ οὐ γὰρ εἰς περιουσίαν ἐπράτ- 

τετ᾽ αὐτοῖς τὰ τῆς πόλεως, ἀλλὰ τὸ κοινὸν αὔξειν ἕχα- 

ὅτος ὥετο δεῖν. ἐκ δὲ τοῦ τὰ μὲν ᾿Ελληνικὰ πιστῶς, τὰ 

δὲ πρὸς τοὺς ϑεοὺς εὐσεβῶς, τὰ δ᾽ ἐν αὑτοῖς ἴσως διοι- 

χεῖν μεγάλην sixóvog ἐχτήσαντ᾽ εὐδαιμονίαν. τότε μὲν 

δὴ τοῦτον τὸν τρόπον εἶχε τὰ πράγματ᾽ ἐχείνοις, χρωμέ- 

votg οἷς εἶπον προστάταις" νυνὶ δὲ πῶς ἡμῖν ὑπὸ τῶν χρη- 

στῶν τῶν νῦν τὰ πράγματ᾽ | ἔχει; ἀρά γ᾽ ὁμοίως καὶ 
παραπλησίως; οἷς — - τὰ μὲν ἄλλα σιωπῶ. πόλλ᾽ ἂν ἔχων 
εἰπεῖν, ἀλλ᾽ ὅσης ἅπαντες ὁρᾶτ᾽ ἐρημίας ἐπειλημμένοι, 
x«l “ακεδαιμονίων μὲν ἀπολωλότων, Θηβαίων δ᾽ ἀσχό- 

λων ὄντων, τῶν δ᾽ ἄλλων οὐδενὸς ὄντος ἀξιόχρεω περὶ 
- , € - 3 , ων» 3 e - M Aj τῶν πρωτείων ἡμῖν ἀντιτάξασϑαι, ἐξὸν δ᾽ ἡμῖν καὶ τὰ 

ς , , 3 - 9 ^M Ἵ * Mj M N /, 

ἡμέτερ᾽ αὐτῶν ἀσφαλῶς ἔχειν xci τὰ τῶν ἄλλων δίκαια 

10 

30 

90 

28 βραβεύειν, ἀπεστερήμεϑα μὲν χώρας οἰκείας, πλείω δ᾽ ἢ so 
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χίλια καὶ πενταχόσια τάλαντ᾽ ἀνηλώκαμεν εἰς οὐδὲν δέον, τον 
oUg δ᾽ ἐν τῷ πολέμῳ συμμάχους ἐχτησάμεϑα, εἰρήνης Ὁ 

οὔσης ἀπολωλέχασιν οὗτοι, ἐχϑρὸν δ᾽ ἐφ᾽ ἡμᾶς αὐτοὺς 
τηλικοῦτον ἠσκήχαμεν. ἢ φρασάτω τις ἐμοὶ παρελϑών, 

5 πόϑεν ἄλλοϑεν ἰσχυρὸς γέγονεν ἢ παρ᾽ ἡμῶν αὐτῶν Φί- 

λιππος. ἀλλ᾽ ὦταν εἰ ταῦτα φαύλως, τά y ἐν αὐτῇ τῇ 29 
πόλει νῦν ἄμεινον ἔχει. καὶ τί ἂν εἰπεῖν τις ἔχοι; τὰς 

ἐπάλξεις ὃς χονιῶμεν, καὶ τὰς ὁδοὺς ἃς ἐπισκευάξομεν, 

καὶ κρήνας, καὶ λήρους; ἀποβλέψατε δὴ πρὸς τοὺς ταῦτα 

10 πολιτευομένους, ὧν οἱ μὲν ἐκ πτωχῶν πλούσιοι γεγόνα- 

σιν, οἱ δ᾽ ἐξ ἀδόξων ἔντιμοι. ἔνιοι δὲ τὰς ἰδίας οἰκίας 

τῶν δημοσίων οἰκοδομημάτων σεμνοτέρας εἰσὶ κατεσχευ- 

ασμένοι" ὅσῳ δὲ τὰ τῇς πόλεως ἐλάττω γέγονεν, τοσούτῳ 

τὰ τούτων ηὔξηται. 

1. Τί δὴ τὸ πάντων αἴτιον τούτων, καὶ τί δή z09' ἅπαντ᾽ 30 

εἶχε χαλῶς τότε, καὶ νῦν οὐχ ὀρϑῶς; ὅτι τότε μὲν πράτ- 

τειν χαὶ στρατεύεσϑαι τολμῶν αὐτὸς ὃ δῆμος δεσπότης 

τῶν πολιτευομένων ἣν χαὶ κύριος αὐτὸς ἁπάντων τῶν 

ἀγαϑῶν, καὶ ἀγαπητὸν ἣν παρὰ τοῦ δήμου τῶν ἄλλων 

950 ἑχάστῳ x«l τιμῆς καὶ ἀρχῆς καὶ ἀγαϑοῦ τινος μεταλα- 

81 βεῖν" 

τῶν ἀγαϑῶν, καὶ διὰ τούτων ἅπαντα πράττεται, ὑμεῖς 

δ᾽ ὁ δῆμος ἐχνενευρισμένοι καὶ περιηρημένοι χρήματα, 

συμμάχους, ἐν ὑπηρέτου καὶ προσϑήκχης μέρει γεγένησϑε, 

2; ἀγαπῶντες ἐὰν μεταδιδῶσι ϑεωρικῶν ὑμῖν ἢ Βοηδρόμια 

πέμψωσιν οὗτοι, καὶ τὸ πάντων ἀνδρειότατον, τῶν ὑμε- 

τέρων αὐτῶν χάριν προσοφείλετε. οἱ δ᾽ ἐν αὐτῇ τῇ πό- 
λει χαϑείρξαντες ὑμᾶς ἐπάγουσιν ἐπὶ ταῦτα καὶ τιϑα- 

σεύουσι χειροήϑεις αὑτοῖς ποιοῦντες. ἔστι δ᾽ οὐδέποτ᾽ 32 

30 οἶμαι μέγα καὶ νεανικὸν φρόνημα λαβεῖν μικρὰ καὶ φαῦλα 
ΘΈΜΟΒΤΗ. Vol.I 3 

νῦν δὲ τοὐναντίον, κύριοι μὲν oi πολιτευόμενοι 31 
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πράττοντας᾽ ὁποῖ᾽ ἄττα γὰρ ἂν và ἐπιτηδεύματα τῶν &v- 

ϑρώπων ἢ; τοιοῦτον ἀνάγκχη καὶ τὸ φρόνημ᾽ ἔχειν. ταῦτα 
μὰ τὴν Ζήμητρ᾽ οὐκ ἂν ϑαυμάσαιμ᾽ εἰ μείξων εἰπόντι 
ἐμοὶ γένοιτο παρ᾽ ὑμῶν βλάβη τῶν πεποιηκότων αὐτὰ 

, A »€$* ^ , 1 , 24 CNW S. 

γενέσθαι" οὐδὲ γὰρ παρρησία περὶ πάντων ἀεὶ παρ᾽ ἡμῖν 
9 , 3 Ἵ 9 c ^ - , , 

ἐστιν, ἀλλ ἔγωγ ὅτι καὶ νῦν γέγονε ϑαυμάξω. 
3 ^ 5 3 ^ - 91.9553 3 , , E 

Εὰν ovv ἀλλὰ νῦν y &v ἀπαλλαγέντες τούτων τῶν 

ἐθῶν ἐθελήσητε στρατεύεσϑαί τε καὶ πράττειν ἀξίως 

ὑμῶν αὐτῶν, καὶ ταῖς περιουσίαις ταῖς οἴχοι ταύταις 

ἀφορμαῖς ἐπὶ τὰ ἔξω τῶν ἀγαϑῶν χρήσησϑε, ἴσως ἄν, 

ἴσως ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι τέλειόν τι καὶ μέγα χκτήσαισϑ᾽ 
ἀγαϑὸν x«i τῶν τοιούτων λημμάτων ἀπαλλαγείητε, ἃ 

τοῖς [ἀσϑενοῦσι] παρὰ τῶν ἰατρῶν σιτίοις διδομένοις 
“2 3 N ; 29 » 5 1 2 , A DALY TES 
&OUXEV. X«L γὰρ éxsiv οὔτ᾽ ἰσχὺν ἐντίϑησιν οὔτ᾽ ἀπο- 

ϑνησκειν ἐᾷ" καὶ ταῦϑ᾽ ἃ νέμεσϑε νῦν ὑμεῖς, οὔτε το- 

σαῦτ᾽ ἐστίν, ὥστ᾽ ὠφέλειαν ἔχειν τινὰ διαρκῆ, οὔτ᾽ ἀπο- 
, PA , 3.» 9 3 "v - * " , 

γνόντας ἄλλο τι πράττειν ξᾷ, ἀλλ ἔστι ταῦτα τὴν ἕχά- 
ir , ς M 9 [2 , 93 - * 

στου ῥᾳϑυμίαν ἡμῶν ἐπαυξάνοντα. «οὐκοῦν σὺ μισϑο- 

φορὰν λέγεις" φήσει τις. καὶ παραχρῆμά γε τὴν αὐτὴν 
, e / S Esp 3 » er E -» 

σύνταξιν ἁπάντων ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ἵνα τῶν xowóv 

ἕχαστος τὸ μέρος λαμβάνων, ὅτου δέοιϑ᾽ ἡ πόλις, τοῦϑ᾽ 
e , ^r " € - » , , 

ὑπάρχοι. ἔξεστιν ἄγειν ἡσυχίαν" οἴκοι μένων βελτίων, 

τοῦ δι᾽ ἔνδειαν ἀνάγκῃ τι ποιεῖν αἰσχρὸν ἀπηλλαγμένος. 

συμβαίνει τι τοιοῦτον οἷον καὶ τὰ νῦν στρατιώτης αὐ- 

τὸς ὑπάρχων ἀπὸ τῶν αὐτῶν τούτων λημμάτων, ὥσπερ 

ἐστὶ δίκαιον ὑπὲρ τῆς πατρίδος. ἔστι τις ἔξω τῆς ἡλικίας 

ἡμῶν. 00 οὗτος ἀτάχτως νῦν λαμβάνων οὐκ ὠφελεῖ, 
- 95 2 » , , , , 2 M * - 

ταῦτ᾽ ἐν ἴσῃ τάξει λαμβάνων πάντ᾽ ἐφορῶν xal διοικῶν 

ἃ χρὴ πράττεσϑαι. ὅλως δ᾽ οὔτ᾽ ἀφελὼν οὔτε προσ είς, 
^ M , 9 Χ , 27 ^ 

πλὴν μικρῶν, τὴν ἀταξίαν ἀνελὼν εἰς τάξιν ἤγαγον τὴν 
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πόλιν, τὴν αὐτὴν τοῦ λαβεῖν, τοῦ στρατεύεσϑαι. τοῦ ÓL- 

χάξειν, τοῦ ποιεῖν τοῦϑ᾽ ὅ τι xaO" ἡλικίαν ἕκαστος ἔχοι 
χαὶ ὅτου χαιρὸς εἴη, τάξιν ποιήσας. οὐκ ἔστιν ὅπου μη- 

δὲν ἐγὼ ποιοῦσι τὰ τῶν ποιούντων εἶπον ὡς δεῖ véusw, 

οὐδ᾽ αὐτοὺς μὲν ἀργεῖν καὶ σχολάζειν χαὶ ἀπορεῖν, 

ὅτι δ᾽ οἱ τοῦ δεῖνος νικῶσιν ξένοι, ταῦτα πυνϑάνεσϑαι" 

ταῦτα γὰρ νυνὶ γίγνεται. χαὶ οὐχὶ μέμφομαι τὸν 

ποιοῦντά τι τῶν δεόντων ὑπὲρ ὑμῶν, ἀλλὰ καὶ ὑμᾶς 

ὑπὲρ ὑμῶν αὐτῶν ἀξιῶ πράττειν ταῦτ᾽ ἐφ᾽ οἷς ἑτέρους 

τιμᾶτε, χαὶ μὴ παραχωρεῖν ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι τῆς τά- 

ἕεως, ἣν ὑμῖν oi πρόγονοι τῆς ἀρετῆς μετὰ πολλῶν χαὶ 

χαλῶν κινδύνων χτησάμενοι κατέλιπον. 

Σχεδὸν εἴρηχ᾽ ἃ νομίξω συμφέρειν" ὑμεῖς δ᾽ ἕλοισϑ᾽ 
ὅ τι «ci τῇ πόλει καὶ ἅπασι συνοίσειν ὑμῖν μέλλει. 

2 

86 
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Κακῶς ἐν τῷ πολέμῳ τῷ πρὸς Φίλιππον of ᾿4ϑηναῖοι φερό- 

μένοι συνεληλύϑασιν εἰς ἐκκλησίαν ἀϑυμοῦντες. ὃ τοίνυν δήτωρ 
τήν τ᾽ ἀϑυμίαν πειρᾶται παύειν, λέγων οὐδὲν εἶναι ϑαυμα- 
στὸν εἰ δαϑυμοῦντες κεκράτηνται. καὶ εἰσηγεῖται πῶς ἂν ἄριστα 
τῷ πολέμῳ προσενεχϑεῖεν. κελεύει δὲ δύο δυνάμεις παρασκευά- 5 

σασϑαι, μίαν μὲν μείζω, πολιτικήν, ἥτις οἴκοι μένουσα πρὸς 

τὰς τῶν ἐπικαίρων χρείας ἕτοιμος ὑπάρξει, ἑτέραν δ᾽ ἐλάττονα, 
ξένων ὄντων τῶν στρατευομένων. παραμεμιγμένων δὲ (πολιτῶν. 
ταύτην Ob» κελεύει τὴν δύναμιν μὴ ᾿4ϑήνησι μένειν μηδ᾽ ἐκ 
τῆς πόλεως ποιεῖσϑαι τὰς βοηϑείας. ἀλλὰ περὶ τὴν Μακεδονίαν 10 
ἀναστρέφεσϑαι πολεμοῦσαν ἀδιαλείπτως. ἵνα μὴ τοὺς ἐτησίας 
πνέοντας ἐπιτηρήσας ὃ Φίλιππος ἢ καὶ τὸν χειμῶνα, ἡνίκ᾽ 
᾿ἀϑήνηϑεν εἰς Μακεδονίαν πλεῖν οὐ δυνατόν, ἐπιχειρῇ τοῖς 
πράγμασιν καὶ παρὰ τὴν ἀπουσίαν τὴν τῶν ᾿ϑηναίων ἁπάν- 

τῶν κρατῇ. ἀλλ᾽ ἐγγὺς ἡ πρὸς αὐτὸν ἀντιταξομένη δύναμις 15 
ὑπάρχῃ. : 

15.013 Εἰ μὲν περὶ καινοῦ τινος πράγματος προὐτίϑετ᾽ ὦ 40 

Prooen- ἄνδρες ᾿“ϑηναῖοι λέγειν, ἐπισχὼν ἂν ἕως οἱ πλεῖστοι τῶν 

εἰωϑότων γνώμην ἀπεφήναντο, εἰ μὲν ἤρεσχέ ví μοι τῶν 

ὑπὸ τούτων ῥηϑέντων, ἡσυχίαν ἂν ἦγον, εἰ δὲ μή, τότ᾽ ἂν 30 
αὐτὸς ἐπειρώμην ἃ γιγνώσχω λέγειν" ἐπειδὴ δ᾽ ὑπὲρ ὧν 
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πολλάκις εἰρήκασιν οὗτοι πρότερον συμβαίνει καὶ νυνὶ 

σχοπεῖν, ἡγοῦμαι xcl πρῶτος ἀναστὰς εἰχότως ἂν συγ- 

γνώμης τυγχάνειν. εἰ γὰρ ἐκ τοῦ παρεληλυϑότος χρόνου 

τὰ δέονϑ᾽ οὗτοι συνεβούλευσαν, οὐδὲν ἂν ὑμᾶς νῦν ἔδει 
5 βουλεύεσϑαι. 

Πρῶτον μὲν οὖν οὐχ ἀϑυμητέον ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι 2 

τοῖς παροῦσι πράγμασιν, οὐδ᾽ εἰ πάνυ φαύλως ἔχειν δο- 

xti. ὃ γάρ ἐστι χείριστον αὐτῶν ἐκ τοῦ παρεληλυϑότος Xe" 

χρόνου, τοῦτο πρὸς τὰ μέλλοντα βέλτιστον ὑπάρχει. τί 

10 οὖν ἐστι τοῦτο; ὅτι οὐδὲν ὦ ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι τῶν δεόν- 
᾿ς τῶν ποιούντων ὑμῶν χαχῶς τὰ πράγματ᾽ ἔχει" ἐπεί τοι, 

εἰ πάνϑ᾽ ἃ προσῆχε πραττόντων οὕτως εἶχεν, οὐδ᾽ ἂν 
ἐλπὶς ἦν αὐτὰ βελτίω γενέσϑαι. ἔπειτ᾽ ἐνθυμητέον x«i 8 

παρ᾽ ἄλλων ἐχούουσιν καὶ τοῖς εἰδόσιν αὐτοῖς ἀναμιμνῃ- 

15 σχομένοις, ἡλίκην ποτ᾽ ἐχόντων δύναμιν “αχεδαιμονίων;: 

ἐξ οὗ χρόνος οὐ πολύς, ὡς καλῶς καὶ προσηκόντως οὐδὲν 

ἀνάξιον ὑμεῖς ἐπράξατε τῆς πόλεως, ἀλλ᾽ ὑπεμείναϑ᾽ 

ὑπὲρ τῶν δικαίων τὸν πρὸς ἐχείνους πόλεμον. τίνος οὖν 

41 ἕνεχα ταῦτα λέγω; ἵν᾽ εἰδῆτ᾽ ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι καὶ 

50 ϑεάσησϑε, ὅτι οὐδὲν οὔτε φυλαττομένοις ὑμῖν ἔστι φο- 

βερόν, οὔτ᾽, ἂν ὀλιγωρῆτε, τοιοῦτον οἷον ἂν ὑμεῖς βού- 

λοισϑε, παραδείγμασι χρώμενοι τῇ τότε ῥώμη τῶν “αχε- 

δαιμονίων, ἧς ἐχρατεῖτ᾽ ἐκ τοῦ προσέχειν τοῖς πράγμασι 

τὸν νοῦν, "καὶ τῇ νῦν ὕβρει τούτου, δι᾽ ἣν ταραττόμεϑ᾽ 

85 ἐχ τοῦ μηδὲν φροντίξειν ὧν ἐχρῆν. εἰ δέ τις ὑμῶν ὦ 4 
ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι δυσπολέμητον οἴεται τὸν Φίλιππον 

εἶναι, σχοπῶν τό τε πλῆϑος τῆς ὑπαρχούσης αὐτῷ δυνά- 

μεῶς καὶ τὸ τὰ χωρία πάντ᾽ ἀπολωλέναι τῇ πόλει, ὀρθῶς 

μὲν οἴεται, λογισάσϑω μέντοι τοῦϑ'᾽, ὅτι εἴχομέν ποϑ᾽ 

80 ἡμεῖς ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι Πύδναν xci Ποτείδαιαν χαὶ 
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“ΜΜεϑώνην καὶ πάντα τὸν τόπον τοῦτον oixsiov κύκλῳ, 
καὶ πολλὰ τῶν μετ ἐχείνου νῦν ὄντων ἐϑνῶν αὐτονο- 

μούμενα καὶ ἐλεύϑερ᾽ ὑπῆρχεν xci μᾶλλον ἡμῖν ἐβούλετ᾽ 

ἔχειν οἰκείως ἢ ̓ κείνῳ. εἰ τοίνυν ὁ Φίλιππος τότε ταύ- 
την ἔσχε τὴν γνώμην, ὡς χαλεπὸν πολεμεῖν ἐστιν ᾿4ϑη- 
ναίοις ἔχουσι τοσαῦτ᾽ ἐπιτειχίσματα τῆς αὑτοῦ χώρας 

ἔρημον ὄντα συμμάχων, οὐδὲν ἂν ὧν νυνὶ πεποίηκεν 
ἔπραξεν οὐδὲ τοσαύτην ἐχτήσατο δύναμιν. ἀλλ᾽ εἶδεν 

ὦ ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι τοῦτο καλῶς ἐκεῖνος, ὅτι ταῦτα μέν 
ἐστιν ἅπαντα τὰ χωρί᾽ ἀϑλα τοῦ πολέμου κείμεν᾽ ἐν 
μέσῳ, φύσει δ᾽ ὑπάρχει τοῖς παροῦσι τὰ τῶν ἀπόντων, 

χαὶ τοῖς ἐθέλουσι πονεῖν καὶ κινδυνεύειν τὰ τῶν ἀμε- 

λούντων. καὶ γάρ τοι ταύτῃ χρησάμενος τῇ γνώμῃ πάντα 

κατέστραπται x«l ἔχει, τὰ μὲν ὡς ἂν ἑλών τις [ἔχοι] πο- 
λέμῳ, τὰ δὲ σύμμαχα καὶ φίλα ποιησά μενος᾽ καὶ γὰρ 

συμμαχεῖν καὶ προσέχειν τὸν νοῦν τούτοίς ἐθέλουσιν 

ἅπαντες. οὺς ἂν ὁρῶσι παρεσκευασμένους x«l πράττειν 

ἐθέλοντας ἃ χρή. ἂν τοίνυν ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι καὶ ὑμεῖς 

ἐπὶ τῆς τοιαύτης ἐθελήσητε γενέσϑαι γνώμης νῦν, ἐπει- 

δήπερ οὐ πρότερον, καὶ ἕκαστος ὑμῶν, οὗ δεῖ καὶ δύναιτ᾽ 
ἂν παρασχεῖν αὑτὸν Liam τῇ πόλει, πᾶσαν ἀφεὶς 

τὴν] εἰρωνείαν ἔτοιμος πράττειν ὑπάρξῃ, ὃ μὲν χρήματ᾽ 
ἔχων ὦ δ ὁ δ᾽ ἐν ἡλικίᾳ στρατεύεσϑαι--- συνελόντι 

δ᾽ ἁπλῶς, ἂν ὑμῶν αὐτῶν ἐθελήσητε γενέσθαι καὶ παύ- 

σησϑ᾽ αὐτὸς μὲν οὐδὲν ἕχαστος ποιήσειν ἐλπίξων, τὸν 

δὲ πλησίον πάνϑ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ πράξειν, καὶ τὰ ὑμέτερ᾽ 
αὐτῶν χομιεῖσϑ᾽, ἂν ϑεὸς ϑέλῃ, καὶ τὰ κατερρᾳϑυμημένα 

πάλιν ἀναλήψεσϑε, κἀκεῖνον τιμωρήσεσϑε. μὴ γὰρ ὡς 

ϑεῶ νομίξετ᾽ ἐχείνῳ τὰ παρόντα πεπηγέναι πράγματ᾽ 
ἀϑάνατα, ἀλλὰ καὶ μισεῖ τις ἐκεῖνον καὶ δέδιεν ὦ ἄν- 
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δρες ᾿4ϑηναῖοι x«l q9 ovsi, χαὶ τῶν πάνυ νῦν Óoxovv- 

vOv οἰκείως ἔχειν" χαὶ ἅπανϑ᾽ ὅσα περ κἀν ἄλλοις τισὶν 
ἀνθρώποις ἔνι, ταῦτα x&v τοῖς μετ᾽ ἐχείνου χρὴ νομί- 
ἕευν ἐνεῖναι. κατέπτηχε μέντοι πάντα ταῦτα νῦν, οὐκ 

5 ἔχοντ᾽ ἀποστροφὴν διὰ τὴν ὑμετέραν βραδυτῆτα καὶ 

óc9vuíav: ἣν ἀποθϑέσϑαι φημὶ δεῖν ἤδη. ὁρᾶτε γὰρ ὦ 
ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι τὸ πρᾶγμα, οἷ προελήλυϑεν ἀσελγείας 

ἄνϑρωπος, ὃς οὐδ᾽ αἵρεσιν ὑμῖν δίδωσι τοῦ πράττειν 1j 

ἄγειν ἡσυχίαν, ἀλλ᾽ ἀπειλεῖ καὶ λόγους ὑπερηφάνους, 

10 ὥς φασι, λέγει, καὶ οὐχ οἷός ἐστιν ἔχων ἃ κατέστραπται 

μένειν ἐπὶ τούτων. ἀλλ᾽ ἀεί τι προσπεριβάλλεται, καὶ 

43 χύκχλῳ πανταχῇ μέλλοντας ἡμᾶς καὶ καϑημένους περι- 

στοιχίξεται. πότ᾽ οὖν ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, πόϑ᾽ ἃ χρὴ 
πράξετε; ἐπειδὰν τί γένηται; ..«ἐπειδὰν νὴ AC. ἀνάγκη τις 

157.4 νῦν δὲ τί χρὴ τὰ γιγνόμεν᾽ ἡγεῖσθαι; ἐγὼ μὲν γὰρ 
οἴομαι τοῖς ἐλευϑέροις μεγίστην ἀνάγκην τὴν ὑπὲρ τῶν 

πραγμάτων αἰσχύνην εἶναι. ἢ βούλεσϑ᾽, εἰπέ μοι, περι- 

ἰόντες αὑτῶν πυνθάνεσθαι" .. λέγεταί τι καινόν; γένοιτο 

γὰρ ἄν τι καινότερον ἢ Μαχεδὼν ἀνὴρ ᾿ἀϑηναίους κατα- 

80 πολεμῶν xci τὰ τῶν ᾿Ελλήνων διοικῶν; .«τέϑνηκε Φί- 

λιππος: ,οὐ μὰ 4, ἀλλ: ἀσϑενεῖ.“ τί δ᾽ ὑμῖν διαφέ- 
ρει; καὶ γὰρ ἂν οὗτός τι πάϑη, ταχέως ὑμεῖς ἕτερον 

Φίλιππον ποιήσετε, ἄνπερ οὕτω προσέχητε τοῖς πράγ- 

μασι τὸν νοῦν᾽ οὐδὲ γὰρ οὗτος παρὰ τὴν αὑτοῦ ῥώμην 
25 τοσοῦτον ἐπηύξηται, ὅσον παρὰ τὴν ἡμετέραν ἀμέλειαν. 

χαίτοι καὶ τοῦτο᾽ εἴ τι πάϑοι καὶ τὰ τῆς τύχης ἡμῖν, 

ἥπερ ἀεὶ βέλτιον ἢ ἡμεῖς ἡμῶν αὐτῶν ἐπιμελούμεϑα, 

x«l τοῦτ᾽ ἐξεργάσαιτο, ἴσϑ᾽ ὅτι πλησίον μὲν ὄντες, ἅπα- 
σιν ἂν τοῖς πράγμασι τεταραγμένοις ἐπιστάντες ὕπως 

so βούλεσϑε διοικήσαισϑε, ὡς δὲ νῦν ἔχετε, οὐδὲ διδόντων 

10 

11 
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τῶν χαιρῶν ᾿μφίπολιν δέξασϑαι δύναισϑ' ἄν, ἀπηρτη- 
μένοι καὶ ταῖς παρασχευαῖς καὶ ταῖς γνώμαις. 

18 Qs μὲν οὖν δεῖ τὰ προσήκοντα ποιεῖν ἐθέλοντας ὑπ- 
ἄρχειν ἅπαντας ἑτοίμως. ὡς ἐγνωκότων ὑμῶν x«l πε- 

πεισμένων παύομαν λέγων" τὸν δὲ τρόπον τῆς παρα- 5 

σκευῆς, ἣν ἀπαλλάξαι ἂν τῶν τοιούτων πραγμάτων ἡμᾶς 

οἴομαι, καὶ τὸ πλῆϑος ὅσον, x«l πόρους οὕστινας χρη- 

μάτων, καὶ τἄλλ᾽ ὡς ἄν μοι βέλτιστα καὶ τάχιστα δοκεῖ 

παραόχευ ασϑῆναι. καὶ δὴ πειράσομαι λέγειν, δεηϑεὶς 44 

14 ὑμῶν ὦ ἄνδρες ᾿1ϑηναῖοι τοσοῦτον. ἐπειδὰν ἅπαντ᾽ τὸ 
ἀκούσητε, χρίνατε, μὴ πρότερον προλαμβάνετε" μηδ᾽ ἂν 

ἐξ ἀρχῆς δοχῶ τινι καινὴν παρασχευὴν λέγειν, ἀναβάλ- 
Proom.4syp μὲ τὰ πράγμαϑ᾽ ἡγείσϑω. οὐ γὰρ οἱ ταχὺ“ καὶ 

τήμερον“ εἰπόντες μάλιστ᾽ sig δέον λέγουσιν (οὐ γὰρ 

ἂν τά γ᾽ ἤδη γεγενημένα τῇ νυνὶ βοηϑείᾳ κωλῦσαι δυνη- 15 

15 ϑείημεν), ἀλλ᾽ ὃς ἂν δείξῃ. τίς πορισϑεῖσα παρασχευὴ 

XIV? χαὶ πόση xci πόϑεν διαμεῖναι δυνήσεται, ἕως ἂν ἢ δια- 

λυσώμεϑα πεισϑέντες τὸν πόλεμον ἢ περιγενώμεϑα τῶν 

ἐχϑρῶν" οὕτω γὰρ οὐκέτι τοῦ λοιποῦ πάσχοιμεν ἂν 

καχῶς. οἶμαι τοίνυν ἐγὼ ταῦτα λέγειν ἔχειν, μὴ κωλύων 20 
& τις ἄλλος ἐπαγγέλλεταί τι. ἡ μὲν οὖν ὑπόσχεσις οὕτω 

μεγάλη, τὸ δὲ πρᾶγμ᾽ ἤδη τὸν ἔλεγχον δώσει" χριταὶ δ᾽ 
ὑμεῖς ἔσεσϑε. 

16 Πρῶτον μὲν τοίνυν ὦ ἄνδρες ᾿1ϑηναῖοι τριήρεις πεν- 

τήκοντα παρασχευάσασϑαι φημὶ δεῖν, εἶτ᾽ αὐτοὺς οὕτω 55 

τὰς γνώμας ἔχειν, ὡς, ἐάν τι δέῃ, πλευστέον εἰς ταύτας 

αὐτοῖς ἐμβᾶσιν. πρὸς δὲ τούτοις τοῖς ἡμίσεσι τῶν ἱππέων 

ἱππαγωγοὺς τριήρεις καὶ πλοῖ᾽ ἱκανὰ εὐτρεπίσαι κελεύω. 

1τ ταῦτα μὲν οἶμαι δεῖν ὑπάρχειν ἐπὶ τὰς ἐξαίφνης ταύτας 

ἀπὸ τῆς οἰκείας χώρας αὐτοῦ στρατείας εἰς Πύλας καὶ so 

mA  κωδον 
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Χερρόνησον καὶ Ὄλυνϑον καὶ ὅποι βούλεται (δεῖ γὰρ 

ἐκείνῳ τοῦτ᾽ ἐν τῇ γνώμῃ παραστῆσαι, ὡς ὑμεῖς ἐκ τῆς 
ἀμελείας ταύτης τῆς ἄγαν, ὥσπερ εἰς Εὔβοιαν καὶ πρό- 

τερόν ποτέ φασιν εἰς Ἁλίαρτον καὶ τὰ τελευταῖα πρῴην 

5 εἷς Τύλας, ἴσως ἂν δρμήσαιτε᾽ οὔτοι παντελῶς. οὐδ᾽ εἶ 

45 μὴ ποιή σαιτ᾽ ἂν τοῦτο, ὡς ἔγωγέ φημι δεῖν, εὐκαταφρό- 

νητόν ἐστιν), ἵν᾿ ἢ διὰ τὸν φόβον εἰδὼς εὐτρεπεῖς ὑμᾶς 

(εἴσεται γὰρ ἀχριβῶς᾽ εἰσὶν γάρ, εἰσὶν οἱ πάντ᾽ ἐξαγγέλ- 
λοντὲς ἐχείνῳ παρ᾽ ἡμῶν αὐτῶν πλείους τοῦ δέοντος) 

10 ἡσυχίαν ἔχῃ, ἢ παριδὼν ταῦτ᾽ ἀφύλακτος ληφϑῇ, μηδενὸς 

ὄντος ἐμποδὼν πλεῖν ἐπὶ τὴν ἐχείνου χώραν ὑμῖν, ἐὰν 

ἐνδῷ καιρόν. ταῦτα μέν ἔστιν ἃ πᾶσι δεδόχϑαι φημὶ δεῖν 
χαὶ παρεσχευάσϑαι προσήκειν οἴομαι" πρὸ δὲ τούτων δύ- 

ναμίν vu ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι φημὶ προχειρίσασϑαι δεῖν 

15 ὑμᾶς, 4| συνεχῶς πολεμήσει καὶ κακῶς ἐχεῖνον ποιήσει. 

μή μοι μυρίους μηδὲ δισμυρίους ξένους, μηδὲ τὰς ἐπι- 

στολιμαίους ταύτας δυνάμεις, GAX ἣ τῆς πόλεως ἔσται, 

xüv ὑμεῖς ἕνα xüv πλείους κἂν τὸν δεῖνα κἂν ὁντινοῦν 

χειροτονήσητε στρατηγόν, τούτῳ πείσεται καὶ ἀκολουϑή- 

20 ὅει. χαὶ τροφὴν ταύτῃ πορίσαι κελεύω. ἔσται δ᾽ αὕτη 

τίς ἡ δύναμις; xci πόση; xci πόϑεν τὴν τροφὴν ἕξει; 

καὶ πῶς ταῦτ᾽ ἐθελήσει ποιεῖν; ἐγὼ φράσω, x«9' ἕκαστον 

τούτων διεξιὼν χωρίς. ξένους μὲν λέγω---καὶ ὕπως μὴ 

ποιήσεϑ᾽ ὃ πολλάκις ὑμᾶς ἔβλαψεν" πάντ᾽ ἐλάττω voul- 
90 ἕξοντες εἶναι τοῦ δέοντος, x«l τὰ μέγιστ᾽ ἐν τοῖς ψηφί- 

ὅμασιν αἱρούμενοι, ἐπὶ τῷ πράττειν οὐδὲ τὰ μικρὰ 

ποιεῖτε" ἀλλὰ τὰ μικρὰ ποιήσαντες καὶ πορίσαντες τούτοις 

προστίϑετε, ἂν ἐλάττω φαίνηται. λέγω δὴ τοὺς πάντας : 

στρατιώτας δισχιλίους, τούτων δ᾽ ᾿“ϑηναίους φημὶ δεῖν 

80 εἶναι πενταχοσίους, ἐξ ἧς ἄν τινος ὑμῖν ἡλικίας καλῶς 
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ἔχειν δοκῇ, χρόνον ταχτὸν στρατευομένους, μὴ μαχρὸν 
A 9 2C ^ - - » 2 - 

τοῦτον, ἀλλ ὅσον ἂν δοχῇ καλῶς | ἔχειν, ἐκ διαδοχῆς 

ἀλλήλοις" τοὺς δ᾽ ἄλλους ξένους εἶναι κελεύω. καὶ μετὰ 
, , , * , , ,5 

τούτων ἱππέας διακοσίους, x«i τούτων πεντήκοντ᾽ A013- 

ναίους τοὐλάχιστον, ὥσπερ τοὺς πεζούς, τὸν αὐτὸν «τρό- 

πον στρατευομένους" καὶ ἱππαγωγοὺς τούτοις. εἶεν" τί 

πρὸς τούτοις ἔτι; ταχείας τριήρεις δέκα" δεῖ γάρ, ἔχοντος 
ἐχείνου ναυτικόν, καὶ ταχειῶν τριήρων ἡμῖν, ὅπως ἀσφα- 

λῶς ἡ δύναμις πλέῃ. πόϑεν δὴ τούτοις ἡ τροφὴ γενή- 

σεται; ἐγὼ x«i τοῦτο φράσω καὶ δείξω. ἐπειδάν, δι᾽ ὅτι 

τηλικαύτην ἀποχρῆν οἶμαι τὴν δύναμιν καὶ πολίτας τοὺς 

στρατευομένους εἶναι κελεύω, διδάξω. 

Τοσαύτην μὲν ὦ ἄνδρες ᾿41ϑηναῖοι διὰ ταῦτα, ὅτι οὐκ 

ἔνι νῦν ἡμῖν πορίσασϑαι δύναμιν τὴν ἐχείνῳ παραταξο- 

μένην, ἀλλὰ λῃστεύειν ἀνάγκη καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ τοῦ 

πολέμου χρῆσϑαι τὴν πρώτην οὐ τοίνυν ὑπέρογκον 

αὐτήν (οὐ γὰρ ἔστι μισϑὸς οὐδὲ τροφή), οὐδὲ παντελῶς 
s* - P - M - ταπεινὴν εἶναι δεῖ. πολίτας δὲ παρεῖναι καὶ συμπλεῖν 

διὰ ταῦτα κελεύω, ὅτι καὶ πρότερόν zov ἀκούω Esvuxóv 
τρέφειν ἐν Κορίνϑῳ τὴν πόλιν, οὗ Πολύστρατος ἡγεῖτο 

4.5.9 , ' , M N , * , A, 

καὶ ᾿Ιφικράτης καὶ Χαβρίας καὶ ἄλλοι τινὲς, καὶ αὐτοὺς 

ὑμᾶς συστρατεύεσθαι" καὶ οἷδ᾽ ἀκούων ὅτι “ακεδαιμο- 

νίους παραταττόμενοι μεϑ΄ ὑμῶν ἐνίκων οὗτοι οἱ ξένοι 
" e - , 2 , 2 τ ᾽ 3 Ni , c ^ ^ t χαὶ ὑμεῖς μετ᾽ ἐχείνων. ἐξ οὗ δ᾽ αὐτὰ χαϑ' αὑτὰ τὰ ξἕε- 

νικὰ ὑμῖν στρατεύεται, τοὺς φίλους νικᾷ καὶ τοὺς Gvu- 

μάχους, οἱ δ᾽ ἐχϑροὶ μείζους τοῦ δέοντος γεγόνασι. καὶ 

παρακύψαντ᾽ ἐπὶ τὸν τῆς πόλεως πόλεμον, πρὸς AMrá- 

βαζον καὶ πανταχοῖ μᾶλλον οἴχεται πλέοντα, ὁ δὲ στρα- 
τηγὸς  ἀκολουϑεῖ, εἰκότως" οὐ γὰρ ἔστ᾽ ἄρχειν μὴ δι- 47 
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25 δόντα μισϑόν. τί οὖν κελεύω; τὰς προφάσεις ἀφελεῖν so 
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χαὶ τοῦ στρατηγοῦ καὶ τῶν στρατιωτῶν, μισϑὸν πορί- 

G«vrug x«l στρατιώτας οἰχείους ὥσπερ ἐπόπτας τῶν 

στρατηγουμένων παρακαταστήσαντας" ἐπεὶ νῦν ye γέλως 

ἔσϑ᾽ ὡς χοώμεϑα τοῖς πράγμασιν. εἰ γὰρ ἔροιτό τις 
ὑμᾶς" «εἰρήνην ἄγετ᾽ ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι:“ «μὰ Zi οὐχ 
ἡμεῖς γ᾽.“ εἴποιτ᾽ ἄν, «ἀλλὰ Φιλίππῳ πολεμοῦμεν.“ οὐχ 36 
ἐχειροτονεῖτε δ᾽ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν δέκα ταξιάρχους καὶ 
στρατηγοὺς καὶ φυλάρχους καὶ ἱππάρχους δύο; τί οὖν 
οὗτοι ποιοῦσι; πλὴν ἑνὸς ἀνδρός, ὃν ἂν ἐχπέμψητ᾽ ἐπὶ 

10 τὸν πόλεμον, οἱ λοιποὶ τὰς πομπὰς πέμπουσιν ὑμῖν μετὰ 

τῶν ἱεροποιῶν" ὥσπερ γὰρ οἱ πλάττοντες τοὺς πηλίνους, 

εἷς τὴν ἀγορὰν χειροτονεῖτε τοὺς ταξιάρχους χαὶ τοὺς 

φυλάρχους, οὐκ ἐπὶ τὸν πόλεμον. οὐγὰρ ἐχρῆν ὦ ἄνδρες 21 
᾿ἀϑηναῖοι ταξιάρχους παρ᾽ ὑμῶν, ἵππαρχον παρ᾽ ὑμῶν, 

15 ἄρχοντας οἰχείους εἶναι, ἵν’ ἦν ὡς ἀληϑῶς τῆς πόλεως 

ἡ δύναμις; ἀλλ᾽ εἰς μὲν 4Aijuvov τὸν παρ᾽ ὑμῶν ἵππαρ- 

χον δεῖ πλεῖν, τῶν δ᾽ ὑπὲρ τῶν τῆς πόλεως χτημάτων 

ἀγωνιζομένων Μενέλαον ἱππαρχεῖν. καὶ οὐ τὸν ἄνδρα 

μεμφόμενος ταῦτα λέγω, ἀλλ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν ἔδει κεχειροτονη- 
90 μένον εἶναι τοῦτον, ὅστις ἂν ἦ. ᾿ 

Ἴσως δὲ ταῦτα μὲν ὀρϑῶς ἡγεῖσϑε λέγεσϑαι, τὸ δὲ τῶν 98 

χρημάτων, πόσα καὶ πόϑεν ἔσται, μάλιστα ποϑεῖτ᾽ ἀκοῦ- 
ὅσαι. τοῦτο δὴ καὶ περαίνω. χρήματα τοίνυν" ἔστιν μὲν 

ἡ τροφή, σιτηρέσιον μόνον, τῇ δυνάμει ταύτῃ τάλαντ᾽ 

245 ἐνενήχοντα καὶ μικρόν τι πρός, δέκα μὲν ναυσὶ ταχείαις 

48 τετταράϊχοντα τάλαντα, εἴκοσιν εἰς τὴν ναῦν μναῖ τοῦ 

μηνὸς ἕχάστου, στρατιώταις δὲ δισχιλίοις τοσαῦϑ᾽ ἕτερα, 

ἵνα δέχα τοῦ μηνὸς ὃ στρατιώτης δραχμὰς σιτηρέσιον 
λαμβάνῃ, τοῖς δ᾽ ἱππεῦσι διακοσίοις οὖσιν, ἐὰν τριά- 

30 xovvc δραχμὰς ἕκαστος λαμβάνῃ τοῦ μηνός, δώδεκα τά- 

σι 
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λαντα. εἰ δέ τις οἴεται μικρὰν ἀφορμὴν εἶναι, σιτηρέσιον 

τοῖς στρατευομένοις ὑπάρχειν, οὐκ ὀρθῶς ἔγνωκεν" ἐγὼ 

γὰρ οἷδα σαφῶς ὅτι, τοῦτ᾽ ἂν γένηται, προσποριεῖ τὰ 
λοίπ᾽ αὐτὸ τὸ στράτευμ᾽ ἀπὸ τοῦ πολέμου, οὐδένα τῶν 

Ἑλλήνων ἀδικοῦν οὐδὲ τῶν συμμάχων, ὥστ᾽ ἔχειν μι-᾿ 

690v ἐντελῆ. ἐγὼ συμπλέων ἐϑελοντὴς πάσχειν ὁτιοῦν 

ἕτοιμος, ἐὰν μὴ ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχῃ. πόϑεν οὖν ὁ πόρος 

τῶν χρημάτων, ἃ παρ᾽ ὑμῶν κελεύω γενέσθαι; τοῦτ᾽ 
M /t ἤδη λέξω. 

IIOPOT AIIOAEIZIZ 

4 uiv ἡμεῖς ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι δεδυνήμεϑ' εὑρεῖν, 

ταῦτ᾽ ἐστίν" ἐπειδὰν δ᾽ ἐπιχειροτονῆτε τὰς γνώμας, ἂν 
ὑμῖν ἀρέσκῃ, χειροτονήσετε, ἵνα μὴ μόνον ἐν τοῖς ψηφί- 

σμασι, καὶ ταῖς ἐπιστολαῖς πολεμῆτε Φιλίππῳ, ἀλλὰ καὶ 

ἐν τοῖς ἔργοις. 
Zoxsive δέ μοι πολὺ βέλτιον ἂν περὶ τοῦ πολέμου 

x«l ὕλης τῆς παρασχευῆς βουλεύσασθαι. εἰ τὸν τόπον ὦ 

ἄνδοες ϑηναῖοι τῆς χώρας, πρὸς ἣν πολεμεῖτε, ἐνθυμη- 

ϑείητε, xol λογίσαισϑ'᾽ ὅτι τοῖς πνεύμασι καὶ ταῖς ὥραις 

τοῦ ἔτους τὰ πολλὰ προλαμβάνων διαπράττεται Φίλιπ- 

πος, χαὶ φυλάξας τοὺς ἐτησίας ἢ τὸν χειμῶν᾽ ἐπιχειρεῖ, 
ἡνίχ᾽ ἂν ἡμεῖς μὴ δυναίμεθ᾽ ἐκεῖσ᾽ ἀφιχέσϑαι. δεῖ τοί- 

νυν ταῦτ᾽ ἐνθυμουμένους μὴ βοηϑείαις πολεμεῖν (ὑστε- 

ριοῦμεν γὰρ ἁπάντων). ἀλλὰ παρασκευῇ συνεχεῖ καὶ 

δυνάμει. ὑπάρχει, δ᾽ ὑμῖν χειμαδίῳ μὲν χρῆσϑαι τῇ δυ- 

νάμεν Πήμνῳ καὶ Θάσῳ καὶ Σκιάϑῳ καὶ ταῖς ἔν τούτῳ 

τῷ τόπῳ νήσοις, ἐν αἷς καὶ λιμένες καὶ σῖτος x«l ἃ χρὴ 

στρατεύματι πάνϑ᾽ ὑπάρχει" τὴν δ᾽ ὥραν τοῦ ἔτους, ὅτε 
καὶ πρὸς τῇ γῇ γενέσϑαν ῥάδιον καὶ τὸ τῶν πνευμάτων 
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ἀσφαλές, πρὸς αὐτῇ τῇ χώρᾳ καὶ πρὸς τοῖς τῶν ἐμπορί- 

ὧν στόμασι ῥᾳδίως ἕσται. 

Ἃ μὲν οὖν χρήσεται χαὶ πότε τῇ δυνάμει. παρὰ τὸν 88 

χαιρὸν ὃ τούτων χύριος χαταστὰς ὑφ᾽ ὑμῶν βουλεύ- 

5 σεται" ἃ δ᾽ ὑπάρξαι δεῖ παρ᾽ ὑμῶν, ταῦτ᾽ ἐστὶν ἁγὼ γέ- 
γραφα. ἂν ταῦτ᾽ ὦ ἄνδρες 1ϑηναῖοι πορίσητε, τὰ χρή- 

ματα πρῶτον λέγω, εἶτα χαὶ τἄλλα παρασκευάσαντες, 

τοὺς στρατιώτας, τὰς τριήρεις, τοὺς ἱππέας, ἐντελῆ πᾶσαν 

τὴν δύναμιν νόμῳ κατακχλείσητ᾽ ἐπὶ τῷ πολέμῳ μένειν, 

10 τῶν μὲν χρημάτων αὐτοὶ ταμίαι xci πορισταὶ γιγνό- 

μενοι, τῶν δὲ πράξεων παρὰ τοῦ στρατηγοῦ τὸν λόγον 

ξητοῦντες, παύσεσϑ'᾽ αἰεὶ περὶ τῶν αὐτῶν βουλευόμενοι 

καὶ πλέον οὐδὲν ποιοῦντες, καὶ ἔτι πρὸς τούτῳ πρῶτον 84 

μὲν ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι τὸν μέγιστον τῶν ἐκείνου πό- 

15 ρῶν ἀφαιρήσεσϑε. ἔστι δ᾽ οὗτος τίς; ἀπὸ τῶν ὑμετέρων 
ὑμῖν πολεμεῖ συμμάχων, ἄγων χαὶ φέρων τοὺς πλέοντας 

τὴν ϑάλατταν. ἔπειτα τί πρὸς τούτῳ; τοῦ πάσχειν αὐτοὶ 

χαχῶς ἔξω γενήσεσϑε, οὐχ ὥσπερ τὸν παρελϑόντα χρό- 

vov εἰς A4ijuvov καὶ Ἴμβρον ἐμβαλὼν αἰχμαλώτους πολί- 

30. τας ὑμετέρους ᾧὥχετ᾽ ἔχων, πρὸς τῷ Γεραστῷ τὰ πλοῖα 

συλλαβὼν ἀμύϑητα χρήματ᾽ ἐξέλεξεν, τὰ τελευταῖ᾽ εἰς 
ὅ0 Μαραϑῶν᾽ | ἀπέβη καὶ τὴν ἱερὰν ἀπὸ τῆς χώρας ᾧχετ᾽ 

ἔχων τριήρη, ὑμεῖς δ᾽ οὔτε ταῦτα δύνασϑε κωλύειν οὔτ᾽ 

εἷς τοὺς χρόνους, οὺς ἂν προϑῆσϑε, βοηϑεῖν. καίτοι τί 35 

5 δήποτ᾽ ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι νομίζετε τὴν μὲν τῶν Παν- 

αϑηναίων ἑορτὴν xci τὴν τῶν ΖΠηονυσίων ἀεὶ τοῦ καϑ- 

ήχοντος χρόνου γίγνεσθαι, ἄν τε δεινοὶ λάχωσιν ἄν T 

ἰδιῶται [οἱ] τούτων ἑχατέρων ἐπιμελούμενοι. εἰς ἃ το- 
δσαῦτ᾽ ἀναλίσκεται χρήματα, ὅσ᾽ οὐδ᾽ εἰς ἕνα τῶν ἀπο- 

80 στόλων, χαὶ τοσοῦτον ὄχλον xci παρασχευὴν ὕσην οὐκ 
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οἶδ᾽ εἴ τι τῶν ἁπάντων ἔχει, τοὺς δ᾽ ἀποστόλους πάντας 

ὑμῖν ὑστερίζειν τῶν καιρῶν, τὸν εἷς Μεϑώνην, τὸν εἰ μ 9 θῶν, 6 qv, 9 
Παγασάς, τὸν εἰς Ποτείδαιαν; ὅτι ἐχεῖνα μὲν ἅπαντα 

νόμῳ τέταχται. καὶ πρόοιδεν ἕκαστος ὑμῶν ἐκ πολλοῦ 

τίς χορηγὸς ἢ γυμνασίαρχος τῆς φυλῆς, πότε xci παρὰ 

τοῦ καὶ τί λαβόντα τί δεῖ ποιεῖν, οὐδὲν ἀνεξέταστον 

οὐδ᾽ ἀόριστον ἐν τούτοις ἠμέληται" ἐν δὲ τοῖς περὶ τοῦ 

πολέμου x«i τῇ τούτου παρασκευῇ ἄταχτα, ἀδιόρϑωτα, 

ἀόρισϑ'᾽ ἅπαντα. τοιγαροῦν ἅμ᾽ ἀκηκόαμέν τι καὶ τριηρ- 

ἄάρχους χαϑίσταμεν χαὶ τούτοις ἀντιδόσεις ποιούμεϑα 

καὶ περὶ χρημάτων πόρου σχοποῦμεν, καὶ μετὰ ταῦτ᾽ 

ἐμβαίνειν τοὺς μετοίχους ἔδοξεν χαὶ τοὺς χωρὶς οἰκοῦν- 
τας, εἶτ᾽ αὐτοὺς πάλιν, εἶτ᾽ ἀντεμβιβάξευν, εἶτ᾽ ἐν 060 EP S τ νὰν) u ? 4 

- , * 9 5 τ 3 , 4 " 

ταῦτα μέλλεται, προαπόλωλε τὸ éq ὃ ἂν ἐχπλέωμεν᾽" τὸν 

γὰρ τοῦ πράττειν χρόνον εἰς τὸ παραδσχευάζεσϑαι ἀν- 

αλίσκομεν, οἱ δὲ τῶν πραγμάτων οὐ μένουσι καιροὶ τὴν 

ἡμετέραν βραδυτῆτα καὶ εἰρωνείαν. ἃς δὲ τὸν μεταξὺ 
, , 3. ἰς στ ς , 5 S e , 

χρόνον δυνάμεις οἱόμεϑ᾽ ἡμῖν ὑπάρχειν, οὐδὲν οἱαί τ 

οὖσαι ποιεῖν ἐπ᾿’ αὐτῶν τῶν καιρῶν ἐξελέγχονται. ὃ δ᾽] 

εἰς τοῦϑ᾽ ὕβρεως ἐλήλυϑεν, ὥστ᾽ ἐπιστέλλειν Εὐβοεῦσιν 
M , 9 

ἤδη τοιαύτας ἐπιστολάς. 

ἘΠΙΣΤΟΛῊΣ ΑΝΑΓΝΟΩΣΙΣ 

Τούτων ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι τῶν ἀνεγνωσμένων ἀληϑῆ 
μέν ἐστιν τὰ πολλά, ὡς οὐχ ἔδει, οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἴσως οὐχ 

ἡδέ᾽ ἀκούειν. ἀλλ᾽ εἰ μέν, ὅσ᾽ ἄν τις ὑπερβῇ τῷ λόγῳ, 
ἵνα μὴ λυπήσῃ, καὶ τὰ πράγμαϑ'᾽ ὑπερβήσεται, δεῖ πρὸς 

ἡδονὴν δημηγορεῖν᾽ εἰ δ᾽ ἡ τῶν λόγων χάρις, ἂν Tj μὴ 
προσήχουσα, ἔργῳ ξημία γίγνεται, αἰσχρόν ἐστι φενακί- 
ἕξειν ἑαυτούς, καὶ ὥπαντ᾽ ἀναβαλλομένους ἃ v1 δυσχερῆ 

10 

15 

25 
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πάντων ὑστερεῖν τῶν ἔργων, xci μηδὲ τοῦτο δύνασϑαι 

μαϑεῖν, ὅτι δεῖ τοὺς ὀρϑῶς πολέμῳ χρωμένους οὐκ ἀκολου- 

ϑεῖν τοῖς πράγμασιν, ἀλλ᾽ αὐτοὺς ἔμπροσϑεν εἶναι τῶν 

πραγμάτων, καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον ὥσπερ τῶν στρατευ- 
, ? , , ki! ' b e - er * 

5 μάτων ἀξιώσειέ τις ἂν τὸν στρατηγὸν ἡγεῖσϑαι, οὕτω xc 

τῶν πραγμάτων τοὺς βουλευομένους, ἵν᾽ ἃ ἂν ἐχείνοις 

δοχῇ, ταῦτα πράττηται xci μὴ τὰ συμβάντ᾽ ἀναγκάζωνται “1 D u 

΄ ς - DA S3. “9, , - , 
διώκειν. ὑμεῖς δ᾽ ὦ ἄνδρες 4ϑηναῖοι πλείστην δύναμιν 

ἁπάντων ἔχοντες, τριήρεις, ὁπλίτας, ἱππέας, χρημάτων 

10 πρόσοδον, τούτων μὲν μέχρι τῆς τήμερον ἡμέρας οὐδενὶ 

πώποτ᾽ εἰς δέον τι χκέχρησϑε, οὐδὲν δ᾽ ἀπολείπετε. ὥσ- 

περ οἱ βάρβαροι πυχτεύουσιν, οὕτω πολεμεῖν Φιλίππῳ. 

χαὶ γὰρ ἐχείνων ὃ πληγεὶς αἰεὶ τῆς πληγῆς ἔχεται, κἂν 

ἑτέρωσε πατάξης, ἐκεῖσ᾽ εἰσὶν αἱ χεῖρες" προβάλλεσθαι 

15 δ᾽ ἢ βλέπειν ἐναντίον οὔτ᾽ οἶδεν οὔτ᾽ ἐθέλει. καὶ ὑμεῖς, 
^ , , 3 - - 

ἂν ἐν Χερρονήσῳ πύϑησϑε Φίλιππον, ἐκεῖσε βοηϑεῖν | 

52 ψηφίζξεσϑε, ἐὰν ἐν Πύλαις, ἐχεῖσε, ἐὰν ἄλλοϑί που, συμ- 

παραϑεῖτ᾽ ἄνω κάτω, καὶ στρατηγεῖσϑ᾽ ὑπ᾽ ἐχείνου, βε- 
βούλευσϑε δ᾽ οὐδὲν αὐτοὶ συμφέρον περὶ τοῦ πολέμου, 

20 οὐδὲ πρὸ τῶν πραγμάτων προορᾶτ᾽ οὐδέν, πρὶν ἂν ἢ 
, ^t , , , - 3:939 

γεγενημένον ἢ γιγνόμενόν τι πύϑησϑε. ταῦτα δ᾽ ἴσως 

πρότερον μὲν ἐνῆν" νῦν δ᾽ ém αὐτὴν ἥχει τὴν ἀχμήν, 
er 5 , F3 H - - , - a v 

ὥστ᾽ οὐκέτ᾽ ἐγχωρεῖ. δοχεῖ δέ μον ϑεῶν τις ὦ ἄνδρες 

᾿4ϑηναῖοι τοῖς γιγνομένοις ὑπὲρ τῆς πόλεως αἰσχυνόμε- 

25 νὸς τὴν φιλοπραγμοσύνην ταύτην ἐμβαλεῖν Φιλίππῳ. εἶ 

γὰρ ἔχων ἃ κατέστραπται καὶ προείληφεν ἡσυχίαν ἔχειν 
ἤϑελεν καὶ μηδὲν ἔπραττεν ἔτι, ἀποχρῆν ἐνίοις ὑμῶν ἄν 

- 2 v. , 4. νῷ ' , UJ ΕΣ 
μοι δοχεῖ, ἐξ ὧν αἰσχύνην καὶ ἀνανδρίαν καὶ πάντα τὰ αἴ- 

5 “ε,τ 53 ἌΡ , - δχιστ᾽ ὠφληκότες ἂν ἦμεν δημοσίᾳ" νῦν δ᾽ ἐπιχειρῶν αἰεί 

80 τινι χαὶ τοῦ πλείονος ὀρεγόμενος ἴσως ἂν ἐκχαλέσαιϑ᾽ 

39 

40 
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48 ὑμᾶς, εἴπερ μὴ παντάπασιν ἀπεγνώκατε. ϑαυμάξω δ᾽ 

ἔγωγε, εἰ μηδεὶς ὑμῶν μήτ᾽ ἐνθυμεῖται μήτ᾽ ὀργίξεται, 
ὁρῶν ὦ ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι τὴν μὲν ἀρχὴν τοῦ πολέμου 

* - , ^ M 

γεγενημένην περὶ τοῦ τιμωρήσασϑαι Φίλιππον, τὴν δὲ 

τελευτὴν οὖσαν ἤδη ὑπὲρ τοῦ μὴ παϑεῖν χακῶς ὑπὸ 5 
Φιλίππου. ἀλλὰ μὴν ὅτι γ᾽ οὐ στήσεται, δῆλον, εἰ μή τις 

κωλύσει. εἶτα τοῦτ᾽ ἀναμενοῦμεν; καὶ τριήρεις κενὰς καὶ 
N ' - - 2 , μ᾽ 3 , 95 97. 

τὰς παρὰ τοῦ δεῖνος ἐλπίδας ἂν ἀποστείλητε, πάντ᾽ ἔχειν 

44 οἴεσϑε καλῶς; οὐκ ἐμβησόμεϑα; οὐχ ἔξιμεν αὐτοὶ μέρει 

γέ τινι στρατιωτῶν οἰκείων νῦν, εἰ xci μὴ πρότερον; 10 

οὐχ ἐπὶ τὴν ἐκείνου πλευσόμεϑα; «ποῖ οὖν προσορμιού- 

usc; ἤρετό τις. εὑρήσει τὰ σαϑρὰ ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι 53 

τῶν ἐχείνου πραγμάτων αὐτὸς ὃ πόλεμος, ἂν ἐπιχειρῶ- 

uev" ἂν μέντοι καϑώμεϑ'᾽ οἴκοι, λοιδορουμένων ἀκούοντες 
* , , 9 , M , 3 , , 3 b 

καὶ αἰτιωμένων ἀλλήλους τῶν λεγόντων, οὐδέποτ᾽ οὐδὲν i5 

45 ἡμῖν μὴ γένηται τῶν δεόντων. ὅποι μὲν γὰρ ἂν οἶμαι 

μέρος τι τῆς πόλεως συναποσταλῇ, κἂν μὴ πᾶσα, καὶ τὸ 

τῶν ϑεῶν εὐμενὲς καὶ τὸ τῆς τύχης συναγωνίζεται" ὅπον | 

δ ἂν στρατηγὸν xci ψήφισμα κενὸν xci τὰς ἀπὸ τοῦ 
΄ 9 3 , , M [y - M /, 

βήματος ἐλπίδας ἐχπέμψητε, οὐδὲν ὑμῖν τῶν δεόντων so 

γίγνεται, ἀλλ᾽ oi μὲν ἐχϑροὶ καταγελῶσιν, οἱ δὲ σύμμαχοι 

48 τεϑνᾶσι τῷ δέει τοὺς τοιούτους ἀποστόλους. οὐ γὰρ 

ἔστιν, οὐκ ἔστιν ἕν᾽ ἄνδρα δυνηϑῆναί ποτε ταῦϑ'᾽ ὑμῖν 
πρᾶξαν πάνϑ᾽ 0c« βούλεσϑε' ὑποσχέσθαι μέντοι καὶ 

φῆσαι καὶ τὸν δεῖν᾽ αἰτιάσασϑαι καὶ τὸν δεῖν᾽ ἔστιν, τὰ 535 
δὲ πράγματ᾽ ἐκ τούτων ἀπόλωλεν" ὅταν γὰρ ἡγῆται μὲν 

ὃ στρατηγὸς ἀϑλίων ἀπομίσϑων ξένων, οἱ δ᾽ ὑπὲρ ὧν 
*Y 3 » /, N e - , c , 2 " «9 

ἂν ἐχεῖνος πράξῃ πρὸς ὑμᾶς ψευδόμενοι ῥᾳδίως ἐνϑάδ 

ὦσιν, ὑμεῖς δ᾽ ἐξ ὧν ἂν ἀκούσηϑ᾽ 0 τι ἂν τύχητε ψηφί- 
ζξησϑε, τί xai χρὴ προσδοκᾶν; 80 
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3 
Πῶς οὖν ταῦτα παύσεται; ὅταν ὑμεῖς ὦ ἄνδρες 4ϑη- 41 

ναῖοι τοὺς αὐτοὺς ἀποδείξητε στρατιώτας καὶ μάρτυρας 

τῶν στρατηγουμένων καὶ δικαστὰς οἴκαδ᾽ ἐλϑόντας τῶν 

εὐθυνῶν, ὥστε μὴ ἀκούειν μόνον ὑμᾶς τὰ ὑμέτερ᾽ αὐ- 

s τῶν, ἀλλὰ καὶ παρόντας ὁρᾶν. νῦν δ᾽ sig τοῦϑ᾽ ἥκει τὰ 

πράγματ᾽ αἰσχύνης, ὥστε τῶν στρατηγῶν ἕκαστος δὶς καὶ 

τρὶς κρίνεται παρ᾽ ὑμῖν περὶ ϑανάτου, πρὸς δὲ τοὺς 
ἐχϑροὺς οὐδεὶς οὐδ᾽ ἅπαξ αὐτῶν ἀγωνίσασϑαι περὶ ϑα- 
'vérov τολμᾷ, ἀλλὰ τὸν τῶν ἀνδραποδιστῶν καὶ λωποδυ- 

94 τῶν ϑάνατον μᾶλλον αἱροῦνται | τοῦ προσήχοντος᾽ x«- 

1 χούργου μὲν γάρ ἐστι χρυϑέντ᾽ ἀποθανεῖν, στρατηγοῦ 

δὲ μαχόμενον τοῖς πολεμίοις. ἡμῶν δ᾽ οἱ μὲν περιόντες 48 

μετὰ “ακεδαιμονίων φασὶ Φίλιππον πράττειν τὴν Θη- 

βαίων χατάλυσιν xci τὰς πολιτείας διασπᾶν, οἱ δ᾽ ὡς 

15 πρέσβεις πέπομφεν ὡς βασιλέα, οἱ δ᾽ ἐν ᾿Ιλλυριοῖς πό- 
λεις τειχίξειν, οἱ δὲ --- λόγους πλάττοντες ἕκαστος περι- 

ἐερχόμεϑα. ἐγὼ δ᾽ οἶμαι μὲν ὦ ἄνδρες ᾿1ϑηναῖον νὴ 49 
τοὺς ϑεοὺς ἐχεῖνον μεϑύειν τῷ μεγέϑει τῶν πεπραγμέ- 

νῶν χαὶ πολλὰ τοιαῦτ᾽ ὀνειροπολεῖν ἔν τῇ γνώμῃ, τήν 

30 T ἐρημίαν τῶν κωλυσόντων ὁρῶντα καὶ τοῖς πεπραγμέ- 

νοις ἐπηρμένον, οὐ μέντοι γε μὰ “Ι΄ οὕτω προαιρεῖσϑαι 

πράττειν, ὥστε τοὺς ἀνοητοτάτους τῶν παρ᾽ ἡμῖν εἰδέναι 

τί μέλλει ποιεῖν éxtivog* ἀνοητότατοι γάρ εἶσιν οἱ λογο- 

ποιοῦντες. ἀλλ᾿ ἂν ἀφέντες ταῦτ᾽ ἐκεῖν᾽ εἰδῶμεν, ὅτι 50 

30 ἐχϑρὺς ἄνϑρωπος xci τὰ ἡμέτερ᾽ ἡμᾶς ἀποστερεῖ καὶ 

χρόνον πολὺν ὕβρικεν, καὶ ἅπανϑ᾽ ὅσα πώποτ᾽ ἠλπίσα- 
μέν τινα πράξειν ὑπὲρ ἡμῶν x«9' ἡμῶν ηὕρηται. καὶ τὰ 

λοιπὰ ἐν αὐτοῖς ἡμῖν ἐστίν, κἂν μὴ νῦν ἐθέλωμεν ἐκεῖ 
πολεμεῖν αὐτῷ, ἐνθάδ᾽ ἴσως ἀναγκασϑησόμεϑα τοῦτο 

30 ποιεῖν, ἂν ταῦτ᾽ εἰδῶμεν, καὶ τὰ δέοντ᾽ ἐσόμεϑ᾽ ἐγνω- 
DrxosTER., Vol.I 4 
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χότες καὶ λόγων ματαίων ἀπηλλαγμένοι" οὐ γὰρ ἅττα 

ποτ᾽ ἔσται δεῖ σκοπεῖν, ἀλλ᾽ ὅτι φαῦλα, ἐὰν μὴ προσ- 
ἔχητε τὸν νοῦν καὶ τὰ προσήκοντα ποιεῖν ἐϑέλητ᾽, εὖ εἰ- 
δέναι. 

51 ᾿Εγὼ μὲν οὖν οὔτ᾽ ἄλλοτε πώποτε πρὸς χάριν εἱλόμην 

λέγειν 0 τι ἂν μὴ καὶ συνοίσειν πεπεισμένος ὦ, νῦν 9’ 
ἃ γιγνώσχω πάνϑ' ἁπλῶς, οὐδὲν ὑποστειλάμενος, πεπαρ- 

Prooen- ρῃσίασμαι. ἐβουλόμην δ᾽ ἄν, ὥσπερ | ὅτι ὑμῖν συμφέρει 

τὰ βέλτιστ᾽ ἀκούειν οἶδα, οὕτως εἰδέναι συνοῖσον καὶ 

τῷ τὰ βέλτιστ᾽ εἰπόντι" πολλῷ γὰρ ἂν ἥδιον εἶχον. νῦν 
δ᾽ ἐπ᾿ ἀδήλοις οὖσιν τοῖς ἀπὸ τούτων ἐμαυτῷ γενησο- 

μένοις, ὅμως ἐπὶ τῷ συνοίσειν ὑμῖν, ἂν πράξητε, ταῦτα 

πεπεῖσθαι λέγειν αἱροῦμαι. νικῴη δ᾽ ὅ τι πᾶσιν μέλλει 

συνοίσειν. 

δῦ 

οι 
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ΠΕΡῚ THX EIPHNHX 

'TIIOOEZIZ 

ἹΜηκυνομένου τοῦ πολέμου τοῦ περὶ ᾿Δἀμφιπόλεως εἰρήνης 

ἐπεθύμησαν 0 τε Φίλιππος καὶ οἵ ̓ 4ϑηναῖοι, οἱ μὲν ᾿4ϑηναῖοι 
κακῶς ἐν τῷ πολέμῳ φερόμενοι, 0 δὲ Φίλιππος βουλόμενος ἃ S : μῶν φεθομενοῖς $ Heros 

, - MI 

ὑπέσχετο Θετταλοῖς τε καὶ Θηβαίοις ἐπιτελέσαι. ὑπέσχετο δὲ 
- ' , 5 j ΄ " , , 

τοῖς μὲν Θηβαίοις ᾿Ορχομενὸν παραδώσειν καὶ Κορώνειαν, z0- 
λεις Βοιωτίας. ἀμφοτέροις δὲ τὸν Φωκικὸν καταλύσειν πόλεμον. 

“ 2 7s jw ; - , » ? , - ' 
τοῦτο ὃ ἣν ἀδύνατον αὐτῷ πολεμίων ὄντων AOmvaíov' xat 

γὰρ πρότερον βουληϑεὶς εἰσβαλεῖν εἰς τὴν Φωκίδα, τῶν ᾿4ϑη- 

ναίων περιπλευσάντων ταῖς ναυσὶν εἰς τὰς καλουμένας Πύλας, 

ὑπ᾽ ἐνίων δὲ Θερμοπύλας. ἀπεκρούσϑη τῆς εἰσόδου. νῦν τοίνυν 
εἰρήνην ποιησάμενος πρὸς τοὺς A9 mvalovc, μηδενὸς κωλύσαν- 
τος παρελϑὼν εἴσω Πυλῶν. τὸ Φωκέων ἔϑνος ἀνάστατον πε- 
ποίηκε, καὶ τὴν Φωκέων ἐν τοῖς ᾿ἀμφικτύοσι χώραν καὶ τὰς 

- »-» ς [4 7 
ἐχείνων ἐν τῷ συνεδρίῳ ψήφους παρὰ τῶν ἄλλων EAÀAM(vov 

* , MI ' MI , , , 2099 x ' 

εἴληφεν. πέπομφε δὲ καὶ πρὸς .“4ϑηναίους πρέσβεις. ἀξιῶν καὶ 

αὐτοὺς ταῦτα συγχωρεῖν. καὶ ὁ 4“ ημοσϑένης παραινεῖ συγχω- 

ρεῖν, οὐ τῷ πράγματι συνιστάμενος ὡς ὀρϑῶς ἔχοντι, οὐδὲ 
δίκαιον εἶναι λέγων μετέχειν ᾿Ελληνικοῦ συνεδρίου τὸν Μακε- 

δόνα, ἀλλὰ δεδιέναι φάσκων μὴ καταναγκασϑῶσι κοινὸν πό- 

30 λεμον πρὸς ἅπαντας τοὺς Ἕλληνας ἔχειν. προσκεκρουκέναι γὰρ 
λέγει τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἄλλους δι᾿ ἄλλας τινὰς αἰτίας" τούτους 

δὴ κοινῇ πολεμήσειν αὐτοῖς, εἰ δώσομεν, φησί, κοινὴν αἰτίαν 
4" 



3 

XIXU15 δοκεῖ. 

[S9] 

59 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ [v 

ταύτην xc9' ἡμῶν, ὅτι μόνοι τοῖς τῶν Augixvvóvov ἐνιστά- 

μεϑα δόγμασιν" ὥστε κάλλιον τὴν εἰρήνην τηρεῖν, καὶ ταῦτα 

Φιλίππου παρεληλυϑότος εἴσω Πυλῶν καὶ ἐπελϑεῖν δυναμένου 
τῇ ᾿Δττικῇ, ἢ περὶ μικροῦ τηλικοῦτον κίνδυνον ἄρασϑαι. 

Οὗτος δ᾽ ὁ λόγος παρεσχκευάσϑαι μέν, οὐ μὴν εἰρῆσϑαί μοι 
κατηγορῶν γὰρ ὃ δήτωρ “ἰσχίνου καὶ τοῦτο μετὰ τῶν 

ἄλλων αὐτοῦ διαβάλλει. ὅτι συνεβούλευε Φίλιππον ᾿“μφικτύον᾽ 

εἶναι ψηφίσασϑαι, μηδενὸς ἄλλου τολμῶντος τοῦτ᾽ εἰσηγήσα- 

σϑαι, μηδὲ Φιλοκρότους τοῦ πάντων ἀναιδεστάτου. οὐκ ἂν οὖν 
αὐτὸς περὶ τούτων συμβεβουλευκὼς τὸν Αἰσχίνην ἐπ᾽ αὐτοῖς 

διέβαλλεν, ἀλλὰ δηλονότι τὴν ὑπόνοιαν ἔδεισε, μὴ δόξῃ φιλιπ- 

σπίζειν καὶ χρήμασιν ὑπὸ τοῦ βασιλέως πεισϑεὶς τοιαύτην γνώ- 
μὴν ἀποφήνασϑαι, ἐπεὶ καὶ ἐν τῷ λόγῳ πρὸς τοιαύτην τιν᾽ 
ὑπόνοιαν ἱστάμενος φαίνεται, συνιστὰς ἑαυτὸν ὡς εὔνουν τῇ 

πόλει καὶ ἀδωροδόκητον. 

Ὁρῶ μὲν ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι τὰ παρόντα πράγματα 
πολλὴν δυσκολίαν ἔχοντα καὶ ταραχὴν οὐ μόνον τῷ πολλὰ 

προεῖσϑαι καὶ μηδὲν εἶναι προὔργου περὶ αὐτῶν εὖ λέ- 

γειν, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν ὑπολοίπων κατὰ ταὐτὰ μηδὲ καϑ' 

ὃν τὸ συμφέρον πάντας ἡγεῖσθαι, ἀλλὰ τοῖς μὲν ὡδί, 

τοῖς δ᾽ ἑτέρως δοχεῖν. δυσκόλου δ᾽ ὄντος φύσει καὶ χα- 

λεποῦ τοῦ βουλεύεσϑαι, ἔτι πολλῷ χαλεπώτερον ὑμεῖς 

αὐτὸ πεποιήκατ᾽ ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι" οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι 
πάντες ἄνϑρωποι πρὸ τῶν πραγμάτων εἰώϑασι χρῆσϑαν 

τῷ βουλεύεσϑαι, ὑμεῖς δὲ μετὰ τὰ πράγματα. ἐκ δὲ τού- 

του συμβαίνει παρὰ πάντα τὸν χρόνον ὃν οἶδ᾽ ἐγώ, τὸν 
μὲν οἷς ἂν ἁμάρτητ᾽ ἐπιτιμῶντ᾽ εὐδοκιμεῖν xci δοχεῖν 

εὖ λέγειν, τὰ δὲ πράγματα καὶ περὶ ὧν βουλεύεσϑ᾽ ἐκ- 
φεύγειν ὑμᾶς. οὐ μὴν ἀλλὰ καίπερ τούτων οὕτως ἐχόν- 

τῶν οἴομαι zc πεπεικὼς ἐμαυτὸν ἀνέστηκα, ἂν ἐϑελήσητε 

τοῦ ϑορυβεῖν καὶ φιλονικεῖν ἀποστάντες ἀκούειν," ὡς 
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ὑπὲρ πόλεως βουλευομένοις καὶ τηλικούτων πραγμάτων 

προσήκει. ἕξειν χαὶ λέγειν καὶ συμβουλεύειν Óv ὧν xal 
τὰ παρόντ᾽ ἔσται βελτίω καὶ τὰ προκείμενα σῳϑήσεται. 
ἀκριβῶς δ᾽ εἰδὼς ὦ ἄνδρες ᾿41ϑηναῖοι τὸ λέγειν περὶ 

& ὧν αὐτὸς εἶπέν τις καὶ περὶ αὑτοῦ παρ᾽ ὑμῖν αἰεὶ τῶν 
πάνυ λυσιτελούντων τοῖς τολμῶσιν ὄν, οὕτως ἡγοῦμαι 

φορτικὸν xci ἐπαχϑές, ὥστ᾽ ἀνάγκην οὖσαν ὁρῶν ὅμως 
98 ἀποχνῶ.  νομίξω δ᾽ ἄμεινον ἂν ὑμᾶς περὶ ὧν νῦν ἐρῶ κρῖ- 

ναι, μικρὰ τῶν πρότερόν ποτε ῥδηϑέντων ὑπ᾽ ἐμοῦ μνη- 

10 μονεύσαντας. ἐγὼ γὰρ ὦ ἄνδρες 4ϑηναῖοι πρῶτον μέν, 

ἡνίχ᾽ ἔπειϑον [τινὲς] ὑμᾶς, τῶν ἐν Εὐβοίᾳ πραγμάτων 

ταραττομένων, βοηϑεῖν Πλουτάρχῳ καὶ πόλεμον καὶ ἄδο- 

tov xai δαπανηρὸν ἄρασϑαι, πρῶτος καὶ μόνος παρελ- 

ϑὼν ἀντεῖπον, καὶ μόνον οὐ διεσπάσϑην ὑπὸ τῶν ἐπὶ 

μιχροῖς λήμμασι πολλὰ καὶ μεγάλ᾽ ὑμᾶς ἁμαρτάνειν πει- 

σάντων᾽ xci χρόνου βραχέος διελθόντος, μετὰ τοῦ προσ- 

οφλεῖν αἰσχύνην καὶ παϑεῖν οἷα τῶν ὄντων ἀνϑρώπων οὐ- 

δένες πώποτε πεπόνϑασιν ὑπὸ τούτων οἷς ἐβοήϑησαν, 
πάντες ὑμεῖς ἔγνωτε τήν Tt τῶν τότε ταῦτα πεισάντων 

P1 e 

90 κακίαν x«i τὰ βέλτιστ᾽ εἰρηχότ᾽ ἐμέ. πάλιν τοίνυν ὦ 

ἄνδρες ᾿“ϑηναῖοι κατιδὼν Νεοπτόλεμον τὸν ὑποκριτὴν 

τῷ μὲν τῆς τέχνης προσχήματι τυγχάνοντ᾽ ἀδείας. κακὰ 

δ᾽ ἐργαζόμενον τὰ μέγιστα τὴν πόλιν καὶ τὰ παρ᾽ ὑμῶν 

διοικοῦντα Φιλίππῳ καὶ πρυτανεύοντα, παρελϑὼν εἶπον 

55 εἷς ὑμᾶς, οὐδεμιᾶς ἰδίας οὔτ᾽ ἔχϑρας οὔτε συχοφαντίας 

. ἕνεχα, ὡς ἐκ τῶν μετὰ ταῦτ᾽ ἔργων γέγονε δῆλον. καὶ 

οὐχέτ᾽ ἐν τούτοις αἰτιάσομαι τοὺς ὑπὲρ Νεοπτολέμου λέ- 

γοντας (οὐδὲ εἷς γὰρ ἦν), ἀλλ᾽ αὐτοὺς ὑμᾶς" εἰ γὰρ ἐν 

Ζιονύσου τραγῳδοὺς ἐϑεάσασϑε, ἀλλὰ μὴ περὶ σωτηρίας 

so χαὶ χοινῶν πραγμάτων ἦν ὃ λόγος. οὐκ ἂν οὕτως οὔτ᾽ 
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ἐχείνου πρὸς χάριν οὔτ᾽ ἐμοῦ πρὸς ἀπέχϑειαν ἠκούσατε. 
καίτοι τοῦτό γ᾽ ὑμᾶς οἶμαι νῦν ἅπαντας ἠσϑῆσϑαι, ὅτι 
τὴν τότ᾽ ἄφιξιν εἰς τοὺς πολεμίους ποιησάμενος ὑπὲρ 

τοῦ τἀκεῖ χρήματ᾽ ὀφειλόμεν᾽, ὡς | ἔφη, κομίσας δεῦρο 
λῃτουργεῖν, καὶ τούτῳ τῷ λόγῳ πλείστῳ χρησάμενος, ὡς 

δεινὸν εἴ τις ἐγκαλεῖ τοῖς ἐκεῖϑεν ἐνθάδε τὰς εὐπορίας 

ἄγουσιν, ἐπειδὴ διὰ τὴν εἰρήνην ἀδείας ἔτυχεν, ἣν ἐν- 
ϑάδ᾽ ἐκέχτητ᾽ οὐσίαν φανεράν, ταύτην ἐξαργυρίσας πρὸς 

ἐχεῖνον ἀπάγων οἴχεται. δύο μὲν δὴ ταῦϑ' ὧν προεῖπον 

ἐγὼ μαρτυρεῖ τοῖς γεγενημένοις λόγοις ὀρϑῶς καὶ δικαίως, 

οἷά περ ἦν, ἀποφανϑένϑ᾽ ὑπ᾽ ἐμοῦ" τὸ τρίτον δ᾽ ὦ ἄν- 
δρες ᾿4ϑηναῖοι (xci μόνον ἕν τοῦτ᾽ εἰπὼν ἔτι καὶ δὴ περὶ 
ὧν παρελήλυϑ᾽ ἐρῶ). ἡνίκα τοὺς ὅρκους τοὺς περὶ τῆς 

εἰρήνης ἀπειληφότες ἥκομεν οἱ πρέσβεις, τότε Θεσπιάς 

τινῶν x«i Πλαταιὰς ὑπισχνουμένων οἰκισϑήσεσθϑαι. καὶ 

τοὺς μὲν Φωχέας τὸν Φίλιππον, ἂν γένηται κύριος, σώ- 

σειν, τὴν δὲ Θηβαίων πόλιν διοικιεῖν, καὶ τὸν ᾿Δρωπὸν 

ὑμῖν ὑπάρξειν, καὶ τὴν Εὔβοιαν ἀντ᾽ ᾿μφιπόλεως ἀπο- 

δοϑήσεσϑαι, καὶ τοιαύτας ἐλπίδας καὶ φενακισμούς, οἷς 

ὑπαχϑέντες ὑμεῖς οὔτε συμφόρως οὔτ᾽ ἴσως καλῶς προ- 

εἴσϑε Φωχέας, οὐδὲν τούτων οὔτ᾽ ἐξαπατήσας οὔτε σι- 

γήσας ἐγὼ φανήσομαι, ἀλλὰ προειπὼν ὑμῖν, ὡς οἶδ᾽ ὅτι 
μνημονεύετε, ὅτι ταῦτ᾽ οὔτ᾽ οἶδ᾽ οὔτε προσδοκῶ, νομίξω 

δὲ τὸν λέγοντα ληρεῖν. 

Ταῦτα τοίνυν ἅπανϑ'. ὅσα φαίνομαι βέλτιον τῶν ἄλ- 

λῶν προορῶν. οὐδ᾽ sig μίαν ὦ ἄνδρες ᾿4“ϑηναῖοι οὔτε 

δεινότητ᾽ οὔτ᾽ ἀλαζονείαν ἐπανοίσω, οὐδὲ προσποιήσομαι 
δι’ οὐδὲν ἄλλο γιγνώσκειν καὶ προαισϑάνεσϑαι πλὴν δι᾽ 

ἃ ἂν ὑμῖν εἴπω, δύο" ἕν μὲν ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι δι᾿ 

εὐτυχίαν, ἣν συμπάσης ἐγὼ τῆς ἐν ἀνθρώποις οὔσης] 
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60 δεινότητος καὶ σοφίας. ὁρῶ κρατοῦσαν ἕτερον δέ, προῖκα 12 
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τὰ πράγματα χρίνω καὶ λογίζομαι, καὶ οὐδὲν λῆμμ᾽ ἂν 

οὐδεὶς ἔχοι πρὸς οἷς ἐγὼ πεπολίτευμαι καὶ λέγω δεῖξαι 
προσηρτημένον. ὀρϑὸν οὖν, ὅ τι ἄν ποτ᾽ ἀπ᾽ αὐτῶν 
ὑπάρχῃ τῶν πραγμάτων, τὸ συμφέρον φαίνεταί μοι. 
ὅταν δ᾽ ἐπὶ ϑάτερ᾽ ὥσπερ sig τρυτάνην ἀργύριον προσ- 

ἐνέγκῃς, οἴχεται φέρον καὶ καϑείλκυκε τὸν λογισμὸν ἐφ᾽ 
αὑτό, καὶ οὐκ ἂν ἔτ᾽ ὀρϑῶς οὐδ᾽ ὑγιῶς ὃ τοῦτο ποιήσας 
περὶ οὐδενὸς λογίσαιτο. 

"Ev μὲν οὖν ἔγωγε πρῶτον ὑπάρχειν φημὶ δεῖν, ὅπως, 
εἴτε συμμάχους εἴτε σύνταξιν εἴτ᾽ ἄλλο βούλεταί τις κα- 

τασχευάζειν τῇ πόλει, τὴν ὑπάρχουσαν εἰρήνην μὴ λύων 

τοῦτο ποιήσει, οὐχ ὡς ϑαυμαστὴν οὐδ᾽ ὡς ἀξίαν οὖσαν 
ὑμῶν" ἀλλ᾽ ὁποία τίς ποτ᾽ ἐστὶν 21 μὴ γενέσϑαι μᾶλ- 

λον εἶχε τοῖς πράγμασι καιρὸν ἢ Veusut Dcum νῦν δι᾽ 
ἡμᾶς λυϑῆναι" πολλὰ γὰρ προείμεϑα, ὧν ὑπαρχόντων 

τότ᾽ ἂν ἢ νῦν ἀσφαλέστερος καὶ δάων ἦν ἡμῖν ὁ πόλε- 
μος. δεύτερον δ᾽, ὁρᾶν ὕπως μὴ προαξόμεϑ᾽ ὦ ἄνδρες 
᾿4ϑηναῖοι τοὺς συνεληλυϑότας τούτους καὶ φάσκοντας 

Ἀμφικτύονας νῦν εἶναι εἰς ἀνάγκην xal πρόφασιν κοι- 
νοῦ πολέμου πρὸς ἡμᾶς. ἐγὼ γάρ, εἰ γένοιϑ᾽ ἡμῖν πρὸς 
Φίλιππον πάλιν πόλεμος δι᾽ LMugízxoAw ἤ τι τοιοῦτ᾽ &y- 

κλημ᾽ ἴδιον, οὗ μὴ μετέχουσι Θετταλοὶ μηδ᾽ ᾿“ργεῖοι μηδὲ 

Θηβαῖοι, οὐκ ἂν ἡμῖν οἴομαι τούτων οὐδένας πολεμῆσαι, 

καὶ πάντων ἥκιστα (καί μοι μὴ ϑορυβήσῃ μηδεὶς πρὶν 

ἀκοῦσαι) Θηβαίους, οὐχ ὡς ἡδέως ἔχουσιν ἡμῖν, οὐδ᾽ ὡς οὐκ 

ἂν χαρίξοιντο Φιλίππῳ, ἀλλ᾽ ἴσασιν ἀκριβῶς, εἰ καὶ πάνυ 

φησίν | τις αὐτοὺς ἀναισϑήτους εἶναι, ὅτι, εἰ γενήσεται 

πόλεμος πρὸς ὑμᾶς αὐτοῖς, τὰ μὲν κακὰ πάνϑ'᾽ ἕξουσιν 

80 αὐτοί, τοῖς δ᾽ ἀγαϑοῖς ἐφεδρεύων ἕτερος καϑεδεῖται. 

18 

14 

15 



16 

17 

18 

19 

20 

56 AHMOZOENOTZ [v 

οὔχουν πρόοιντ᾽ ἂν αὑτοὺς εἰς τοῦτο, ut) κοινῆς τῆς ἀρ- 
- ' - M Ld , , , ? , 

χῆς καὶ τῆς αἰτίας οὔσης τοῦ πολέμου. οὐδέ γ᾽ εἰ πάλιν 

πρὸς τοὺς Θηβαίους πολεμήσαιμεν δι᾽ Φὡρωπὸν ij τι τῶν 

ἰδίων, οὐδὲν ἂν ἡμᾶς παϑεῖν ἡγοῦμαι" καὶ γὰρ ἡμῖν 

κἀκείνοις τοὺς βοηϑοῦντας ἂν οἶμαι, εἰς τὴν οἰκείαν εἴ 

τις ἐμβάλοι. βοηϑεῖν. οὐ συνεπιστρατεύσειν οὐδετέροις. 

καὶ γὰρ αἱ συμμαχίαι τοῦτον ἔχουσι, τὸν τρόπον, ὧν xal 

φροντίσειεν ἄν τις, καὶ τὸ πρᾶγμα φύσει τοιοῦτόν ἐστιν" 
3 M A Y er / ; E 30? €. « p 

οὐκ ἄχρι τῆς ἴσης ἕκαστός ἐστιν εὔνους οὔϑ᾽ ἡμῖν οὔτε 

Θηβαίοις. σῶς τ᾽ εἶναι καὶ κρατεῖν τῶν ἄλλων, ἀλλὰ σῶς 
M b / μ᾿ η7 9 er , e, ΄, 

μὲν εἶναι πάντες ἂν βούλοινϑ' ἕνεχ᾽ αὑτῶν, κρατήσαντας 
δ ΄ Ξξ [4 

δὲ τοὺς ἑτέρους δεσπότας ὑπάρχειν αὑτῶν οὐδὲ εἷς. τί 

οὖν ἡγοῦμαι φοβερὸν xci τί φυλάξασϑαι δεῖν ἡμᾶς; μὴ 
^ M » 3 e , , 

χοινὴν πρόφασιν xci κοινὸν ἔγχλημ ὃ μελλῶν πόλεμος 

πρὸς ἅπαντας λάβῃ. εἰ γὰρ L4oyeiou uiv x«i Μεσσήνιοι 

xci ΜΜεγαλοπολῖται καί τινες τῶν λοιπῶν Πελοποννη- 

σίων., ὅσοι ταὐτὰ τούτοις φρονοῦσιν, διὰ τὴν πρὸς 4ακε- 

δαιμονίους ἡμῖν ἐπιχηρυχείαν ἐχϑρῶς σχήσουσιν καὶ τὸ 

δοχεῖν ἐχδέχεσϑαί τι τῶν ἐχείνοις πεπραγμένων, Θηβαῖοι 

δ᾽ ἔχουσι μέν, ὡς λέγουσιν, ἀπεχϑῶς, ἔτι δ᾽ ἐχϑροτέρως 

σχήσουσιν, ὅτι τοὺς παρ᾽ ἐχείνων φεύγοντας Gotousv καὶ 
, , M , 9 , , 9 - 

πάντα τρόπον τὴν δυσμένειαν ἐνδειχνύμεϑ' αὐτοῖς, Θετ- 

ταλοὶ δ᾽, ὅτι τοὺς Φωχέων φυγάδας σῴξομεν, Φίλιππος 
δ᾽, ὅτι χωλύομεν αὐτὸν | κοινωνεῖν τῆς ἀμφιχτυονίας, 

φοβοῦμαι μὴ πάντες περὶ τῶν ἰδίων ἕκαστος ὀργιξόμενος 

χοινὸν ἐφ᾽ ἡμᾶς ἀγάγωσι τὸν πόλεμον, τὰ τῶν μφι- 

χτυόνων δόγματα προστησάμενοι. εἶτ᾽ ἐπισπασϑῶσιν ἕχα- 
, - , e de Um - e 

Gro, πέρᾳ τοῦ συμφέροντος ἑαυτοῖς ἡμῖν πολεμῆσαι, ὥσ- 
* * , P4 ' , - 9 e - 

περ καὶ περὶ Φωκέας. ἴστε γὰρ δήπου rov0 , ὅτι νῦν 
- , ' , E. Θηβαῖοι xci Φίλιππος καὶ Θετταλοί, οὐχὶ ταὔϑ᾽ ἕκαστοι 
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μάλιστ᾽ ἐσπουδαχότες, ταὐτὰ πάντες ἔπραξαν" olov Θη- 
βαῖοι τὸν μὲν Φίλιππον παρελϑεῖν xci λαβεῖν τὰς παρ- 
όδους οὐχ ἐδύναντο κωλῦσαι, οὐδέγε τῶν αὑτοῖς πεπονη- 

μένων ὕστατον ἐλϑόντα τὴν δόξαν ἔχειν" νυνὶ γὰρ Θη- 
5 βαίοις πρὸς μὲν τὸ τὴν χώραν χεχομίσϑαιν πέπρακταί τι, 

πρὸς δὲ τιμὴν καὶ δόξαν αἴσχιστα᾽ εἰ γὰρ μὴ παρῆλϑε 

Φίλιππος, οὐδὲν ἂν αὐτοῖς κέρδος ἦν. ταῦτα δ᾽ οὐκ ἠβού- 
Aovro, ἀλλὰ τῷ τὸν Ορχομενὸν καὶ τὴν Κορώνειαν λαβεῖν 

ἐπιϑυμεῖν, μὴ δύνασϑαι δέ, πάντα ταῦϑ'᾽ ὑπέμειναν. Φί- 

10 λιππον τοίνυν τινὲς μὲν δήπου τολμῶσι λέγειν ὡς οὐδ᾽ 

ἐβούλετο Θηβαίοις ᾿Ορχομενὸν χαὶ Κορώνειαν παραδοῦ- 

vci, ἀλλ᾽ ἠναγκάσϑη" ἐγὼ δὲ τούτοις μὲν ἐρρῶσϑαι λέ. 
yo, ἐχεῖνο δ᾽ οἶδ᾽, ὅτι οὐ μᾶλλόν γε ταῦτ᾽ ἔμελεν αὐτῷ, 
ἢ τὰς παρόδους λαβεῖν ἐβούλετο xci τὴν δόξαν τοῦ πο- 

15 λέμου τοῦ δοχεῖν Óv αὑτὸν χρίσιν εἰληφέναι, χαὶ τὰ 

Πύϑια ϑεῖναι δι’ αὑτοῦ, καὶ ταῦτ᾽ ἣν ὧν μάλιστ᾽ ἐγλί- 
χετο. Θετταλοὶ δέ γ᾽ οὐδέτερ᾽ ἠβούλοντο τούτων, οὔτε 

Θηβαίους οὔτε τὸν Φίλιππον μέγαν γίγνεσθαι (ταῦτα 

γὰρ πάντ᾽ ἐφ᾽ ἑαυτοὺς ἡγοῦντο), τῆς πυλαίας δ᾽ ἐπεϑύ- 
63 μουν x«i τῶν ἐν “]ελφοῖς. πλεονεχτημάτων | δυοῖν, κύριοι 

21 γενέσϑαι᾽ τῷ δὲ τούτων γλίχεσϑαι τάδε συγκατέπραξαν. 

τῶν τοίνυν ἰδίων ἕνεχ᾽ εὑρήσεϑ᾽ ἕκαστον πολλὰ προηγ- 

μένον ὧν οὐδὲν ἠβούλετο πρᾶξαι. τοῦτο μέντοι, τοῦτ᾽ 

ἔστιν φυλακτέον ἡμῖν. 

36 TG χελευόμεν᾽ ἡμᾶς ἄρα δεῖ ποιεῖν ταῦτα φοβουμέ- 
' vove; xci σὺ ταῦτα χελεύεις:" πολλοῦ γε καὶ δέω. ἀλλ᾽ 

ὡς οὔτε πράξομεν οὐδὲν ἀνάξιον ἡμῶν αὐτῶν οὔτ᾽ ἔσται 

πόλεμος, νοῦν δὲ δόξομεν πᾶσιν ἔχειν καὶ τὰ δίκαια λέ- 

γειν, τοῦτ᾽ οἶμαι δεῖν ποιεῖν. πρὸς δὲ τοὺς ϑρασέως ὃτι- 

80 οὖν οἰομένους ὑπομεῖναι δεῖν χαὶ μὴ προορωμένους τὸν 
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πόλεμον, ἐκεῖνα βούλομαν λογίσασϑαι. ἡμεῖς Θηβαίους 

ἐῶμεν ἔχειν ᾿ὡρωπόν" καὶ εἴ τις ἔροιϑ᾽ ἡμᾶς, κελεύσας 
εἰπεῖν τἀληϑῆ, διὰ τί; ἵνα μὴ πολεμῶμεν, φαῖμεν ἄν. καὶ 

Φιλίππῳ νυνὶ κατὰ τὰς συνθήκας ᾿ἀμφιπόλεως παρακε- 

χωρήχαμεν, καὶ Καρδιανοὺς ἐῶμεν ἔξω Χερρονησιτῶν s 
τῶν ἄλλων τετάχϑαι, καὶ τὸν Κᾶρα τὰς νήσους καταλαμ- 

βάνειν, Χίον καὶ Κῶν καὶ Ῥόδον, καὶ Βυζαντίους κατ- 

ἄγειν τὰ πλοῖα, δῆλον ὅτι τὴν ἀπὸ τῆς εἰρήνης ἡσυχίαν 

πλειόνων ἀγαϑῶν αἰτίαν εἶναι νομίξοντες ἢ τὸ προσ- 

χρούειν xci φιλονικεῖν περὶ τούτων. οὐκοῦν εὔηϑες καὶ τὸ 
κομιδῇ σχέτλιον, πρὸς ἑκάστους x«9 ἕν᾽ οὕτω προσδενη- 
νεγμένους περὶ τῶν οἰκείων καὶ ἀναγκαιοτάτων, πρὸς 

πάντας περὶ τῆς ἐν ΖΙελφοῖς σχιᾶς νυνὶ πολεμῆσαι. 
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KATA 4oIAIIITIOT B 

TIIOOEXZIZ 
» , - - 95 

Παραινεῖ διὰ τούτου τοῦ λόγου τοῖς AOwvaloig ὃ ῥήτωρ 
, 6 , M , A - , /, ἮΝ , 

πολέμιον ὑποπτεύειν τὸν Φίλιππον καὶ τῇ εἰρήνῃ μὴ πάνυ 
᾽ , - - 

πιστεύειν, ἀλλ᾽ ἐγείρεσϑαι καὶ προσέχειν τὸν νοῦν τοῖς πράγ- 
μασιν καὶ εὐτρεπίζεσϑαι πρὸς πόλεμον" ἐπιβουλεύειν γὰρ ai- 

τιᾶται καὶ τοῖς ᾿ἀϑηναίοις καὶ πᾶσι τοῖς Ἕλλησι τὸν Φίλιππον, 
AL A - 4 

καὶ τοῦτ᾽ αὐτοῦ καταμαρτυρεῖν τὰς πράξεις φησίν. ἐπαγγέλ- 

λεται δὲ καὶ ἀποκρίσεις δώσειν πρός τινας πρέσβεις ἥκοντας, 
- 5 5 - 

ἀπορούντων τῶν AOqvalov 0 τί ποτ᾽ ἀποκρίνασϑαι δεῖ. πόϑεν 

δ᾽ οὗτοι καὶ περὶ τίνων ἥκουσιν, ἐν τῷ λόγῳ μὲν οὐ δηλοῦται, 

ἐκ δὲ τῶν Φιλιππικῶν ἱστοριῶν μαϑεῖν δυνατόν. κατὰ γὰρ 
τοῦτον τὸν καιρὸν ἔπεμψε πρέσβεις ὃ Φίλιππος πρὸς τοὺς 

᾿4ϑηναίους, αἰτιώμενος ὅτι διαβάλλουσιν αὐτὸν μάτην πρὸ ηναίους, μενος ὑτὸν μάτην πρὸς 
* er e 2 , , » M ' , 

τοὺς Ελληνας, ὡς ἐπαγγειλάμενον αὐτοῖς πολλὰ καὶ μεγάλα, 
- , - 

ψευσάμενον δέ" οὐδὲν γὰρ ὑπεσχῆσϑαί φησιν οὐδ᾽ ἐψεῦσϑαι, 
' M , 34 ἢ 9 - ^ ^ ÀJ] , 

χαὶ περὶ τούτων ἐλέγχους ἀπαιτεῖ. ἔπεμψαν δὲ μετὰ Φιλίππου 

καὶ ᾿“ργεῖοι καὶ Μεσσήνιοι πρέσβεις εἰς ᾿4ϑήνας, αἰτιώμενοι 
" * 1 - er , M 

καὶ οὗτοι τὸν δῆμον ὅτι “ακεδαιμονίοις καταδουλουμένοις τὴν 

Πελοπόννησον εὔνους τ᾽ ἐστὶν καὶ συγκροτεῖ, αὐτοῖς δὲ περὶ 
E A A κ᾿ 

ἐλευϑερίας πολεμοῦσιν ἐναντιοῦται. ἀποροῦσιν οὖν οἵ ᾿4ϑη- 

ναῖοι καὶ πρὸς τὸν Φίλιππον ἀποχρίσεως καὶ πρὸς τὰς πόλεις" 
᾿ ' ' , D 3 , » , ' {πρὸς uiv τὰς πόλεις), ὕτι εὖνοι μέν εἰσι “ακεδαιμονίοις καὶ 

τὴν τῶν ᾿“ργείων καὶ Μεσσηνίων μετὰ Φιλίππου σύστασιν 
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καὶ μισοῦσι καὶ ὑποπτεύουσιν, οὐ μὴν ἀπο φήνασϑαι δύνανται 
δίκαια πράττειν τοὺς “ακεδαιμονίους᾽ πρὸς δὲ τὸν Φίλιππον. 

er , N t LA ? M S ΣΟῚ , , (ὅτι) διημαρτήκασι uiv ὧν ἤλπισαν, οὐ μὴν ὑπ᾽ ἐκείνου y 
αὐτοῦ δοκοῦσιν ἐξηπατῆσϑαι᾽ οὔτε γὰρ ταῖς ἐπιστολαῖς ἐνέ- 

γραψεν ὃ Φίλιππος ἐπαγγελίαν οὐδεμίαν. οὔτε διὰ τῶν ἰδίων 

πρέσβεων ἐποιήσατό τιν᾽ ὑπόσχεσιν, ἀλλ᾽ ᾿4ϑηναίων τινὲς ἦσαν 
οἵ τὸν δῆμον εἰς ἐλπίδα καταστήσαντες ὡς Φίλιππος Φωκέας 

σώσει. καὶ τὴν Θηβαίων ὕβριν καταλύσει. διὰ τοῦϑ᾽ ὁ 4ημο- 
, E ? , ' "ἢ , ' JV , 

σϑένης τῶν ἀποκρίσεων μνησϑεὶς ἐπαγγέλλεται μὲν αὐτὰς δώ- 

σειν, φησὶ δ᾽ ὅτι δίκαιον ἣν τοὺς τὴν δυσχέρειαν πεποιηκότας. 

ἐκείνους καὶ τὰς ἀποκρίσεις ἀπαιτεῖσϑαι, τοὺς ἀπατήσαντας. 

φησί, τὸν δῆμον καὶ ἀνοίξαντας Φιλίππῳ Πύλας. ταῦτα δ᾽ εἰς 

τὸν Αἰσχίνην αἰνίττεται. προκατασχευαζόμενος, ὥς φασι, τὴν 

κατ᾽ αὐτοῦ κατηγορίαν τῆς παραπρεσβείας. ἣν ὕστερον ἔνε- 

στήσατο. καὶ προδιαβάλλων αὐτὸν πρὸς τοὺς ᾿4ϑηναίους. 

Ὅταν ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι λόγοι γίγνωνται περὶ ὧν 
Φίλιππος τρόττοι καὶ βιάξεται παρὰ τὴν εἰρήνην, ἀεὶ 

τοὺς ὑπὲρ ἡμῶν λόγους x«i δικαίους x«l uiv 

ὁρῶ φαινομένους, χαὶ λέγειν μὲν ἅπαντας ἀεὶ τὰ δέοντα 

δοκοῦντας τοὺς χατηγοροῦντας Φιλίππου, γιγνόμενον 

δ᾽ οὐδὲν ὡς ἔπος εἰπεῖν τῶν δεόντων, οὐδ᾽ ὧν ἕνεκα 
5494 9 , » 2179 , ὦ 3) "99 , 

ταῦτ᾽ ἀκούειν ἄξιον" ἀλλ᾽ | sig τοῦτ᾽ ἤδη προηγμένα vvy- 
, , ' , - , er 3 er ^ 

χάνει πάντα τὰ πράγματα τῇ πόλει, 69 ὅσῳ τις ἂν 

μᾶλλον καὶ φανερώτερον ἐξελέγχῃ Φίλιππον xoi τὴν 
ἢ e -" ’ , ΟἿ - - er 

πρὸς ὑμᾶς εἰρήνην παραβαίνοντα καὶ πᾶσι τοῖς Βλλησιν 

ἐπιβουλεύοντα, τοσούτῳ τὸ τί χρὴ ποιεῖν συμβουλεῦσαι 

χαλεπώτερον. αἴτιον δὲ τούτων, ὅτι πάντας ὦ ἄνδρες 

᾿1ϑηναῖοι τοὺς πλεονεχτεῖν ξητοῦντας ἔργῳ κωλύειν xai 

πράξεσιν, οὐχὶ λόγοις δέον, πρῶτον μὲν ἡμεῖς οἱ παρ- 
ἰόντες τούτων uiv ἀφέσταμεν καὶ γράφειν xci GUB. 

λεύειν, τὴν πρὸς ὑμᾶς ἀπέχϑειαν ὀχνοῦντες, οἷα ποιεῖ 
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δ᾽, ὡς δεινά, καὶ τοιαῦτα διεξερχόμεϑα᾽ ἔπειϑ᾽ ὑμεῖς οἱ 
7 t δὶ μ᾽ pid , * , 

χαϑήμενοι, og μὲν ἂν εἴποιτε δικαίους λόγους καὶ λέ- 

| yovrog ἄλλου συνείητε, ἄμεινον Φιλίππου παρεσκεύασϑε, 
ς Y , ἌΣ Ἢ 2 - / CUP) e Yn Sr SC 2 ὡς δὲ κωλύσαιτ᾽ ἂν éxsivov πράττειν ταῦτ᾽ ἐφ᾽ ὧν ἐστι 

s νῦν, παντελῶς ἀργῶς ἔχετε. συμβαίνει δὴ πρᾶγμ᾽ ἀναγ- 

χαῖον οἶμαι x«l ἴσως sixóg' ἐν οἷς ἕχάτεροι διατρίβετε 
καὶ περὶ ἃ σπουδάξετε, ταῦτ᾽ ἄμεινον ἑκατέροις ἔχει; 

ἐχείνῳ μὲν αἱ πράξεις, ὑμῖν δ᾽ οἱ λόγοι. εἰ μὲν οὖν καὶ Ὁ : Ss UM yor..e u : 
νῦν λέγειν δικαιότερ᾽ ὑμῖν ἐξαρχεῖ, ῥάδιον, καὶ πόνος 

οοὐδεὶς πρόσεστι τῷ πράγματι" εἰ δ᾽ ὅπως τὰ παρόντ᾽ 

ἐπανορϑωϑήσεται δεῖ σχοπεῖν xci μὴ προελϑόντ᾽ ἔτι 
πορρωτέρω λήσει πάνϑ᾽ ἡμᾶς, μηδ᾽ ἐπιστήσεται μέγεϑος 
δυνάμεως πρὸς ἣν οὐδ᾽ ἀντᾶραιν δυνησόμεϑα, οὐχ Ó αὐ- 

τὸς τρόπος ὕσπερ πρότερον τοῦ βουλεύεσθαι, ἀλλὰ καὶ 
» , er * - , , e - iJ , 

ι5 τοῖς λέγουσιν ἅπασιν xci τοῖς ἀχούουσιν ὑμῖν τὰ βέλ- 
τιόστα καὶ τὰ σώσοντα τῶν ῥάστων x«i τῶν ἡδίστων 

προαιρξετέον. 

Πρῶτον μέν, εἴ τις ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι ϑαρρεῖ, ὁρῶν 
4 ἡλίκος | ἤδη καὶ ὅσων κύριός ἐστι Φίλιππος, καὶ μηδέν᾽ 

20 οἴεται χίνδυνον φέρειν τοῦτο τῇ πόλει μηδ᾽ ἐφ᾽ ὑμᾶς 
πάντα παρασχευάζξεσϑαι., ϑαυμάξω, καὶ δεηϑῆναι πάντων 

ὁμοίως ὑμῶν βούλομαι τοὺς λογισμοὺς ἀκοῦσαί μου διὰ 

βοαχέων, δι’ οὺς τἀναντί᾽ ἐμοὶ παρέστηχε προσδοχᾶν 
xul δι᾿ ὧν ἐχϑρὸν ἡγοῦμαι Φίλιππον᾽ ἵν᾽. ἐὰν μὲν ἐγὼ 

ς5 δοχῶ βέλτιον προορᾶν, ἐμοὶ πεισϑῆτε, ἂν δ᾽ οἱ ϑαρροῦν- 
τὲς xul πεπιστευχότες αὐτῷ, τούτοις προσϑῆσϑε. ἐγὼ 

τοίνυν ὦ ἄνδρες ᾿41ϑηναῖοι λογίζομαι" τίνων ὁ Φίλιππος 

χύριος πρῶτον μετὰ τὴν εἰρήνην χατέστη; Πυλῶν x«i 

τῶν ἐν Φωκεῦσι πραγμάτων. τί οὖν; πῶς τούτοις ἐχρή- 

80 σατο; ἃ Θηβαίοις συμφέρει καὶ οὐχ ἃ τῇ πόλει, πράτ- 

[er] 



10 

1 

62 AHMOEOENOTX [v1 

τειν προείλετο. τί δήποτε; ὅτι πρὸς πλεονεξίαν οἶμαι 

καὶ τὸ πάνϑ᾽ ὑφ᾽ αὑτῷ ποιήσασϑαι τοὺς λογισμοὺς ἐξε- 
vtov, καὶ οὐχὶ πρὸς εἰρήνην οὐδ᾽ ἡσυχίαν οὐδὲ δίκαιον 

οὐδέν, εἶδε τοῦτ᾽ ὀρϑῶς, ὅτι τῇ μὲν; ἡμετέρᾳ πόλει καὶ 

τοῖς ἤϑεσι τοῖς ἡμετέροις οὐδὲν ἂν ἐνδείξαιτο τοσοῦτον 

οὐδὲ ποιήσειεν, ὑφ᾽ οὗ πεισϑέντες ὑμεῖς τῆς ἰδίας ἕνεχ᾽ 

ὠφελείας τῶν ἄλλων τινὰς Ελλήνων ἐκείνῳ πρόοισϑε, 
ἀλλὰ καὶ τοῦ δικαίου λόγον ποιούμενοι, καὶ τὴν προσοῦ- 

σαν ἀδοξίαν τῷ πράγματι φεύγοντες, καὶ πάνϑ᾽ ἃ προσ- 

ἤχει προορώμενοι, ὁμοίως ἐναντιώσεσϑε, ἄν τι τοιοῦτον 

ἐπιχειρῇ πράττειν, ὥσπερ ἂν εἰ πολεμοῦντες τύχοιτξ. 

τοὺς δὲ Θηβαίους ἡγεῖτο (ὕπερ συνέβη) ἀντὶ τῶν ἕαυ- 

τοῖς γιγνομένων τὰ λοιπὰ ἐάσειν ὅπως βούλεται πράτ- 

τειν ἑαυτόν, καὶ οὐχ ὅπως ἀντιπράξειν xai διακωλύσδειν, 

ἀλλὰ καὶ συστρατεύσειν, ἂν αὐτοὺς χδλεύῃ. καὶ νῦν τοὺς 

Μεσσηνίους καὶ τοὺς ᾿4ργείους ταὔϑ᾽ ὑπειληφὼς εὖ ποιεῖ. 

ὃ καὶ μέγιστόν ἐστι xa9' ὑμῶν ἐγκώμιον ὦ ἄνδρες 497- 
ναῖον" κέχρισϑε γὰρ ἔκ τούτων τῶν ἔργων μόνοι τῶν 

/ ' μὴ: , M M , - € Z 

πάντων μηδενὸς ἂν x£gÓovg τὰ κοινὰ δίκαια τῶν ᾿Ελλή- 

vov προέσϑαι, μηδ᾽ ἀνταλλάξασϑαι μηδεμιᾶς χάριτος 
24155 , M M e Ὁ» ' - ὙἹ 

μηδ᾽ ὠφελείας τὴν εἷς τοὺς Ελληνας εὔνοιαν. καὶ ταῦτ 
M & € “- er ec * ,2?5 , 

εἰχότως xci περὶ ὑμῶν οὕτως ὑπείληφεν καὶ xov Aoysi- 

ov xci Θηβαίων ὡς ἑτέρως. οὐ μόνον εἰς τὰ παρόνϑ᾽ 

ὁρῶν, ἀλλὰ καὶ τὰ πρὸ τούτων λογιξόμενος. εὑρίσκει 

γὰρ οἶμαι καὶ ἀκούει τοὺς μὲν ὑμετέρους προγόνους, 

ἐξὸν αὐτοῖς τῶν λοιπῶν ἄρχειν “Ελλήνων ὥστ᾽ αὐτοὺς 

ὑπαχούειν βασιλεῖ, οὐ μόνον οὐκ ἀνασχομένους τὸν Aó- 

γον τοῦτον, ἡνίχ᾽ ἦλϑεν ᾿1λέξανδρος ὁ τούτων πρόγονος 

περὶ τούτων χῆρυξ, ἀλλὰ καὶ τὴν χώραν ἐκλιπεῖν προ- 
ἑλομένους καὶ παϑεῖν ὁτιοῦν ὑπομείναντας, καὶ μετὰ 
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e ταῦτα πράξαντας ταῦϑ᾽ ἃ πάντες αἰεὶ γλίχονται λέγειν, 
ἀξίως δ᾽ οὐδεὶς εἰπεῖν δεδύνηται, διόπερ χἀγὼ παρα- 
λείψω δικαίως (ἔστι γὰρ μείζονα τἀκείνων ἔργα ἢ ὡς 

τῷ λόγῳ τις ἂν εἴποι), τοὺς δὲ Θηβαίων καὶ ᾿4ργείων 

5 προγόνους τοὺς μὲν συστρατεύσαντας τῷ βαρβάρῳ, τοὺς 

δ᾽ οὐκ ἐναντιωϑέντας. οἶδεν οὖν ἀμφοτέρους ἰδίᾳ τὸ 

λυσιτελοῦν ἀγαπήσοντας. οὐχ ὅ τι συνοίσει κοινῇ τοῖς 

Ἕλλησι σκεψομένους. ἡγεῖτ᾽ οὖν, εἴ μὲν ὑμᾶς ἕλοιτο, φί- 
λους ἐπὶ τοῖς δικαίοις αἱρήσεσϑαι, εἰ δ᾽ ἐχείνοις πρόσ- 

10 ϑοιτο, συνεργοὺς ἕξειν τῆς ἑαυτοῦ πλεονεξίας. διὰ ταῦτ᾽ 

ἐχείνους ἀνϑ᾽ ὑμῶν καὶ τότε καὶ νῦν αἱρεῖται. οὐ γὰρ δὴ 
69 τριήρεις γ᾽ ὁρᾷ πλείους αὐτοῖς | ἢ ὑμῖν οὔσας" οὐδ᾽ ἐν μὲν 

τῇ μεσογείᾳ τιν᾽ ἀρχὴν ηὕρηκεν, τῆς δ᾽ ἐπὶ τῇ ϑαλάττῃ 
χαὶ τῶν ἐμπορίων ἀφέστηκεν" οὐδ᾽ ἀμνημονεῖ τοὺς λόγους 

15 οὐδὲ τὰς ὑποσχέσεις, ἐφ᾽ αἷς τῆς εἰρήνης ἔτυχεν. 

᾿4λλὰ νὴ ZU, εἴποι τις ἂν ὡς πάντα ταῦτ᾽ εἰδώς. οὐ 

πλεονεξίας ἕνεχ᾽ οὐδ᾽ ὧν ἐγὼ κατηγορῶ τότε ταῦτ᾽ ἔπρα- 
ἕεν, ἀλλὰ τῷ δικαιότερα τοὺς Θηβαίους ἢ ὑμᾶς ἀξιοῦν. 

ἀλλὰ τοῦτον χαὶ μόνον πάντων τῶν λόγων οὐκ ἔνεστιν 
30 αὐτῷ νῦν εἰπεῖν" ὃ γὰρ Μεσσήνην “ακεδαιμονίους ἀφιέ- 

ναι κελεύων πῶς ἂν Ὀρχομενὸν καὶ Κορώνειαν τότε Θη- 

βαίοις παραδοὺς τῷ δίχαια νομίξειν ταῦτ᾽ εἶναι πεποι- 

ηκχέναι. σχήψαιτο; 
AAA ἐβιάσϑη νὴ “ία (τοῦτο γάρ ἐσϑ᾽ ὑπόλοιπονῚ καὶ 

25 παρὰ γνώμην, τῶν Θετταλῶν ἱππέων καὶ τῶν Θηβαίων 

ὁπλιτῶν ἐν μέσῳ ληφϑείς, συνεχώρησε ταῦτα. καλῶς. 
οὐκοῦν φασὶν μὲν μέλλειν πρὸς τοὺς Θηβαίους αὐτὸν 

ὑπόπτος ἔχειν, καὶ λογοποιοῦσι περιόντες τινὲς ὡς ᾿Ελά- 

τειαν τειχιεῖ. ὃ δὲ ταῦτα μὲν μέλλει καὶ μελλήσει γ᾽, ὡς 

80 ἐγὼ κρίνω, τοῖς Μεσσηνίοις δὲ x«l τοῖς ᾿4ργείοις ἐπὶ 
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τοὺς “ακχεδαιμονίους συλλαμβάνειν οὐ μέλλει. ἀλλὰ καὶ 

ξένους εἰσπέμπει καὶ χρήματ᾽ ἀποστέλλει καὶ δύναμιν 

μεγάλην ἔχων αὐτός ἐστι προσδόκιμος. τοὺς μὲν ὄντας 
ἐχϑροὺς Θηβαίων “αχεδαιμονίους ἀναιρεῖ, οὺς δ᾽ ἀπώ- 

λεσεν αὐτὸς πρότερον Φωχέας νῦν σῴζει; καὶ τίς ἂν 
ταῦτα πιστεύσειεν; ἐγὼ μὲν γὰρ οὐκ ἂν ἡγοῦμαι Φίλιπ- 

πον, οὔτ᾽ εἰ τὰ πρῶτα βιασϑεὶς ἄκων ἔπραξεν, οὔτ᾽ ἂν 

εἰ νῦν ἀπεγίγνωσχεν Θηβαίους. τοῖς ἐχείνων ἐχϑροῖς 

συνεχῶς ἐναντιοῦσϑαι, ἀλλ᾿ ἀφ᾽ ὧν νῦν ποιεῖ, κἀκεῖν᾽ 
ἐκ προαιρέσεως δῆλός ἐστι ποιήσας, ἐχ πάντων δ᾽, ἄν 

τις ὀρθῶς ϑεωρῇ, πάνϑ᾽ ἃ πραγματεύεται κατὰ τῆς πό- 

λεῶς συντάττων. χαὶ τοῦτ᾽ ἐξ ἀνάγκης τρόπον τιν᾽ αὐτῷ 

νῦν γε δὴ συμβαίνει. λογίξεσϑε γάρ. ἄρχειν βούλεται, 

τούτου δ᾽ ἀνταγωνιστὰς μόνους ὑπείληφεν ὑμᾶς. ἀδικεῖ 

πολὺν ἤδη χρόνον, xci τοῦτ᾽ αὐτὸς ἄριστα σύνοιδεν αὑ- 

τῷ" οἷς γὰρ οὖσιν ὑμετέροις ἔχει. τούτοις πάντα τἄλλ᾽ 

ἀσφαλῶς κέἔχτηται" εἰ γὰρ ᾿ἀμφίπολιν καὶ Ποτείδαιαν 

προεῖτο, οὐδ᾽ ἂν οἴχοι μένειν βεβαίως ἡγεῖται. ἀμφότερ᾽ 
οὖν οἶδεν, x«i αὑτὸν ὑμῖν ἐπιβουλεύοντα xci ὑμᾶς «i- 

σθανομένους" εὖ φρονεῖν δ᾽ ὑμᾶς ὑπολαμβάνων, δικαίως 

αὑτὸν μισεῖν νομίζει, καὶ παρώξυνται, πείσεσθαί τι προσ- 

δοχῶν, ἂν χαιρὸν λάβητε, ἂν μὴ φϑάσῃ ποιήσας πρό- 

τερος. διὰ ταῦτ᾽ ἐγρήγορεν, ἐφέστηκεν, ἐπὶ τῇ πόλει de- 

ραπεύει τινάς, Θηβαίους x«i Πελοποννησίων τοὺς ταὐτὰ 

βουλομένους τούτοις, otc διὰ μὲν πλεονεξίαν τὰ παρόντ᾽ 

ἀγαπήσειν οἴεται, διὰ δὲ σχαιότητα τρόπων τῶν μετὰ 

ταῦτ᾽ οὐδὲν προύψεσϑαι. χαίτοι σωφρονοῦσί ys καὶ με- 

τοίως ἐναργῆ παραδείγματ᾽ ἔστιν ἰδεῖν, ἃ καὶ πρὸς Μεσ- 

σηνίους xci πρὸς ᾿4ργείους ἔμοιγ᾽ εἰπεῖν συνέβη, βέλτιον 

δ᾽ ἴσως καὶ πρὸς ὑμᾶς ἐστιν εἰρῆσϑαι. 
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»llóg γὰρ οἴεσϑ' *, ἔφην, ὦ ἄνδρες Μεσσήνιοι δυσ- 
χερῶς ἀχούειν ᾿Ολυνϑίους, εἴ τίς τι λέγοι κατὰ Φιλίππου 

χατ᾽ ἐχείνους τοὺς χρόνους, ὅτ᾽ AvOcuobvra μὲν αὐτοῖς 

ἀφίει, ἧς πάντες οἱ πρότερον Μακεδονίας βασιλεῖς ἀντε- 

ποιοῦντο, Ποτείδαιαν δ᾽ ἐδίδου τοὺς ᾿4ϑηναίων ἀποίχους | 

ἐχβάλλων, καὶ τὴν μὲν ἔχϑραν τὴν πρὸς ἡμᾶς αὐτὸς ἀνη- 
ρητο, τὴν χώραν δ᾽ ἐχείνοις ἐδεδώκει καρποῦσϑαι; ἄρα 
προσδοχᾶν αὐτοὺς τοιαῦτα πείσεσϑαι, ἢ λέγοντος ἄν τινος 

πιστεῦσαι [οἴεσϑε]; ἀλλ᾽ ὅμως“, ἔφην ἐγώ, «μικρὸν χρό- 

vov τὴν ἀλλοτρίαν καρπωσάμενοι πολὺν τῆς αὑτῶν ὑπ᾽ 

ἐχείνου στέρονται. αἰσχρῶς ἐχπεσόντες, οὐ χρατηϑέντες 

μόνον, ἀλλὰ καὶ προδοϑέντες ὑπ᾽ ἀλλήλων καὶ πραϑέντες" 

οὐ γὰρ ἀσφαλεῖς ταῖς πολιτείαις αἱ πρὸς τοὺς τυράννους 

αὗται λίαν ὁμιλίαι. τί δ᾽ οἱ Θετταλοί; ἀρ᾽ οἴεσϑ᾽.“ ἔφην, 
οὔτ᾽ αὐτοῖς τοὺς τυράννους ἐξέβαλεν καὶ πάλιν Νίκαιαν 

xci Μαγνησίαν ἐδίδου, προσδοχᾶν τὴν καϑεστῶσαν νῦν 

δεχαδαρχίαν ἔσεσϑαι παρ᾽ αὐτοῖς; ἢ τὸν τὴν πυλαίαν 

ἀποδόντα, τοῦτον τὰς ἰδίας αὐτῶν προσόδους παραιρή- 

σεσϑαι; οὐκ ἔστι ταῦτα. ἀλλὰ μὴν γέγονε ταῦτα καὶ 

πᾶσιν ἔστιν εἰδέναι. ὑμεῖς δ᾽“, ἔφην ἐγώ. ..διδόντα μὲν 

χαὶ ὑπισχνούμενον ϑεωρεῖτε Φίλιππον, ἐξηπατηκότα δ᾽ 

ἤδη καὶ παραχεχρουμένον ἀπεύχεσϑε, εἰ σωφρονεῖτε δή, 

ἰδεῖν. ἔστι τοίνυν νὴ Zl(o*, ἔφην ἐγώ, «παντοδαπὰ ηὑρη- 

μένα ταῖς πόλεσι πρὸς φυλακὴν xci σωτηρίαν, οἷον χα- 

ραχώματα καὶ τείχη καὶ τάφροι καὶ τἄλλ᾽ ὅσα τοιαῦτα. 

χαὶ ταῦτα μέν ἐστιν ἅπαντα χειροποίητα χαὶ δαπάνης 

προσδεῖται" ἕν δέ τι χοινὸν ἣ φύσις τῶν εὖ φρονούντων 

ἐν αὑτῇ κέχτηται φυλαχτήριον, ὃ πᾶσι μέν ἐστ᾽ ἀγαϑὸν 

χαὶ σωτήριον, μάλιστα δὲ τοῖς πλήϑεσι πρὺς τοὺς τυράν- 

vovg. τί οὖν ἐστι τοῦτο: ἀπιστία. ταύτην φυλάττετε, 
DE»xosTH., Vol.I ὃ 
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ταύτης ἀντέχεσϑε' ἂν ταύτην σῴζητε, οὐδὲν μὴ δεινὸν 

πάϑητε. τί ξητεῖτε;““ ἔφην. ..ἐλευϑερίαν. εἶτ᾽ οὐχ ὁρᾶτε 
Φίλιππον ἀλλοτριωτάτας ταύτῃ καὶ τὰς προσηγορίας 13 

ἔχοντα; βασιλεὺς γὰρ καὶ τύραννος ἅπας ἐχϑρὸς ἐλευ- 

ϑερίᾳ καὶ νόμοις ἐναντίος. οὐ φυλάξεσϑ᾽ ὅπως“, ἔφην, 

ὴ πολέμου ξητοῦ ἱπαλλαγῆναι δεσπό Ü ᾿ς »οἱὴ πολέμου ξητοῦντες ἀπαλλαγῆναι δεσπότην εὕρητε: 

Ταῦτ᾽ ἀκούσαντες ἐχεῖνοι, καὶ ϑορυβοῦντες ὡς ὀρϑῶς 

ἕγεται, καὶ πολλοὺς ἑτέρους λόγους παρὰ τῶν πρέσβεων 

xal παρόντος ἐμοῦ καὶ πάλιν ὕστερον, ὡς ἔοικεν, οὐδὲν 

μᾶλλον ἀποσχήσονται τῆς Φιλίππου φιλίας οὐδ᾽ ὧν ἐπαγ- 

γέλλεται. χαὶ οὐ τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἄτοπον, εἰ Μεσσήνιοι καὶ 
Πελοποννησίων τινὲς παρ᾽ & τῷ λογισμῷ βέλτισϑ᾽ δρῶσίν 

τι πράξουσιν, ἀλλ᾽ ὑμεῖς οἱ καὶ συνιέντες αὐτοὶ χαὶ τῶν 

λεγόντων ἀκούοντες ἡμῶν, ὡς ἐπιβουλεύεσϑε., ὡς περι- 

τειχίξεσϑε, ὥστε μηδὲν ἤδη ποιῆσαι λήσεϑ᾽. ὡς ἐμοὶ δο- 

κεῖ, t&v) ὑπομείναντες" οὕτως ἡ παραυτίχ᾽ ἡδονὴ καὶ 
ῥᾳστώνη μεῖξον ἰσχύει τοῦ ποϑ᾽ ὕστερον συνοίσειν μέλ- 

λοντος. 

Περὶ μὲν δὴ τῶν ὑμῖν πραχτέων x«9' ὑμᾶς αὐτοὺς 

ὕστερον βουλεύσεσϑε, ἂν σωφρονῆτε" ἃ δὲ νῦν ἀποχρινά- 
N , » ^ 306091 19102 , - ^ /e 

μενοι τὰ Ó£ovr ἂν sv ἐψηφισμένοι. ταῦτα δὴ λέξω. 

"Hv μὲν οὖν δίκαιον ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι τοὺς ἐνεγ- 
χόντας τὰς ὑποσχέσεις. ἐφ᾽ αἷς ἐπείσϑητε ποιήσασϑαι τὴν 

εἰρήνην, καλεῖν" οὔτε γὰρ αὐτὸς ἄν zo) ὑπέμεινα πρε- 

σβεύειν, οὔτ᾽ ἂν ὑμεῖς οἷδ᾽ ὅτι ἐπαύσασϑε πολεμοῦντες, 

εἶ τοιαῦτα πράξειν τυχόντ᾽ εἰρήνης Φίλιππον ᾧεσϑε᾽ 
9 3.5 1 , 9 , N H , ' 
ἀλλ᾽ ἣν πολὺ τούτων ἀφεστηχότα τὰ τότε λεγόμενα. καὶ 

πάλιν γ᾽ ἑτέρους καλεῖν. τίνας; τοὺς ὅτ᾽ ἐγὼ γεγονυίας 
2 € /, 9 M - e , δ, - 

ἤδη τῆς εἰρήνης ἀπὸ τῆς ὑστέρας ἥκων πρεσβείας τῆς 

ἐπὶ [τοὺς ὅρχους, αἰσϑόμενος φενακιζομένην τὴν πόλιν, τ 
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προὔλεγον xal διεμαρτυρόμην xci οὐκ εἴων προξσϑαι 

Πύλας οὐδὲ Φωκέας. λέγοντας, ὡς ἐγὼ μὲν ὕδωρ πίνων 
εἰκότως δύστροπος x«i δύσκχολός εἰμί τις ἄνϑρωπος, Φί- 

λιππος δ᾽, ἅπερ εὔξαισϑ᾽ ἂν ὑμεῖς, ἐὰν παρέλϑη., πράξει, 
χαὶ Θεσπιὰς μὲν καὶ Πλαταιὰς τειχιεῖ, Θηβαίους δὲ παύ- 

σει τῆς ὕβρεως, Χερρόνησον δὲ τοῖς αὑτοῦ τέλεσι διο- 

ούξει, Εὔβοιαν δὲ καὶ τὸν ᾿Θρωπὸν ἀντ᾽ ᾿“μφιπόλεως 
ὑμῖν ἀποδώσει" ταῦτα γὰρ ἅπαντ᾽ ἐπὶ τοῦ βήματος 
ἐνταῦϑα μνημονξεύετ᾽ οἵδ᾽ ὅτι ῥηϑέντα, καίπερ ὄντες οὐ 

δεινοὶ τοὺς ἀδικοῦντας μεμνῆσϑαι. καὶ τὸ πάντων αἴσχι- 

στον, καὶ τοῖς ἐκγόνοις πρὸς τὰς ἐλπίδας τὴν αὐτὴν εἰρή- 

νην εἶναι ταύτην ἐψηφίσασϑε" οὕτω τελέως ὑπήχϑητε. 

τί δὴ ταῦτα νῦν λέγω καὶ χαλεῖν φημὶ δεῖν τούτους: 

ἐγὼ νὴ τοὺς ϑεοὺς τἀληϑῆ μετὰ παρρησίας ἐρῶ πρὸς 

ὑμᾶς καὶ οὐκ ἀποχρύψομαι᾽" οὐχ ἵν᾽ εἰς λοιδορίαν ἐμπεσὼν 

ἐμαυτῷ μὲν ἐξ ἴσου λόγον παρ᾽ ὑμῖν ποιήσω, τοῖς δ᾽ ἐμοὶ 
προσχρούσασιν ἐξ ἀρχῆς καὶ νῦν παράσχω πρόφασιν τοῦ 

πάλιν τι λαβεῖν παρὰ Φιλίππου, οὐδ᾽ ἵν᾽ ὡς ἄλλως ἀδο- 
λεσχῶ᾽" ἀλλ᾽ οἴομαί zo9' ὑμᾶς λυπήσειν ἃ Φίλιππος πράτ- 
τει μᾶλλον ἢ τὰ νυνί" τὸ γὰρ πρᾶγμ᾽ ὁρῶ προβαῖνον, 

x«i οὐχὶ βουλοίμην ἂν εἰχάξειν ὀρϑῶς, φοβοῦμαι δὲ μὴ 

λίαν ἐγγὺς ἦ τοῦτ᾽ ἤδη. ὅταν οὖν μηκέϑ᾽ ὑμῖν ἀμελεῖν 

ἐξουσία γίγνηται τῶν συμβαινόντων, μηδ᾽ ἀκούηϑ᾽ ὅτι 
ταῦτ᾽ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐστιν ἐμοῦ μηδὲ τοῦ δεῖνος, ἀλλ᾽ αὐτοὶ 

πάντες ὁρᾶτε καὶ εὖ εἰδῆτε, ὀργίλους καὶ τραχεῖς ὑμᾶς 

ἔσεσϑαι νομίξω. φοβοῦμαι δὴ μή, τῶν [πρέσβεων σεσιω- 
πηχότων ἐφ᾽ oig αὑτοῖς συνίσασι δεδωροδοχηκχότες, τοῖς 

ἐπανορϑοῦν τι πειρωμένοις τῶν διὰ τούτους ἀπολωλό- 

τῶν τῇ παρ᾽ ὑμῶν ὀργῇ περιπεσεῖν συμβῇ" ὁρῶ γὰρ ὡς 

τὰ πόλλ᾽ ἐνίους οὐκ εἷς τοὺς αἰτίους, ἀλλ᾽ εἰς τοὺς ὑπὸ 
δ᾽ 
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35 χεῖρα μάλιστα τὴν ὀργὴν ἀφιέντας. ἕως οὖν ἔτι μέλλει 

xci συνίσταται τὰ πράγματα καὶ κατακούομεν ἀλλήλων, 

ἕχαστον ὑμῶν καίπερ ἀχριβῶς εἰδόϑ᾽ ὅμως ἐπαναμνῆσαι 

βούλομαι, τίς ὁ Φωκέας πείσας καὶ Πύλας προέσϑαι. ὧν 

καταστὰς ἐχεῖνος κύριος τῆς ἐπὶ τὴν ᾿ττικὴν ὁδοῦ καὶ 5 

τῆς eig Πελοπόννησον χύριος γέγονεν, καὶ πεποίηχ᾽ ὑμῖν 

μὴ πεοὶ τῶν δικαίων μηδ᾽ ὑπὲρ τῶν ἔξω πραγμάτων 

εἶναι τὴν βουλήν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῶν ἐν τῇ χώρᾳ καὶ τοῦ 
πρὸς τὴν ᾿“ττιχὴν πολέμου, ὃς λυπήσει μὲν ἕχαστον, 

86 ἐπειδὰν παρῇ, γέγονεν δ᾽ ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρᾳ. εἶ γὰρ 10 
μὴ παρεχρούσϑητε τόϑ'᾽ ὑμεῖς. οὐδὲν ἂν qv τῇ πόλει 

ΧΙΧ τό πτρᾶγμα᾽ οὔτε γὰρ ναυσὶ δήπου κρατήσας εἰς τὴν ̓ 4ττικὴν 

ἦλϑεν ἄν ποτὲ στόλῳ Φίλιππος. οὔτε πεξῇ βαδίζων ὑπὲρ 

τὰς Πύλας καὶ Φωκέας, ἀλλ᾽ ἢ τὰ δίχαι᾽ ἂν ἐποίει καὶ 

τὴν εἰρήνην ἄγων ἡσυχίαν εἶχεν, ἢ παραχρῆμ᾽ ἂν ἣν ἐν 15 
81 ὁμοίῳ πολέμῳ δι᾽ ὃν τότε τῆς εἰρήνης ἐπεθύμησεν. ταῦτ᾽ 

οὖν ὡς μὲν ὑπομνῆσαι νῦν ἱχανῶς εἴρηται, ὡς δ᾽ ἂν 

ἐξετασϑείη μάλιστ᾽ ἀχριβῶς, μὴ γένοιτ᾽ ὦ πάντες ϑεοί: 
οὐδένα γὰρ βουλοίμην ἔγωγ᾽ ἄν, οὐδ᾽ εἰ δίκαιός ἐστ᾽ 
ἀπολωλέναι, μετὰ τοῦ πάντωτ χινδύνου καὶ τῆς ξημίας 20 

δίκην ὑποσχεῖν. 
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Οὗτος ὃ λόγος ἐπιγράφεται uiv περὶ ᾿Δλοννήσου, τάχα δ᾽ 
9 , 2 , e M M , A M , 93 , 

ὀρϑότερον ἐπιγράφειν ἱπρὸς τὴν ἐπιστολὴν τὴν Φιλίππου. πε- 
' j M 3 , 2 M ΑἹ - 

πομφε γὰρ πρὸς τοὺς ᾿4ϑηναίους ἐπιστολὴν περὶ πολλῶν δια- 

λεγόμενος, ὧν ἕν ἐστι καὶ τὸ κατὰ τὴν LAÀóvvmoov, ἥτις ἣν 
M - 2 , ? ^ -M ' " M , 

uiv τῶν ᾿ϑηναίων ἀρχαῖον κτῆμα, κατὰ δὲ τοὺς Φιλίππου 
M δ jl 2 G - p e , λὰ e di , καιροὺς ὑπὸ ληστῶν κατείχετο, ovg ἐκβαλὼν ὁ Φίλιππος ἀπαι- 

- - 95 - » τοῦσι μὲν τοῖς ᾿“ϑηναίοις τὴν νῆσον οὐκ ἀποδίδωσιν (ξαυτοῦ 
M 3 , EJ - 186 - ΄ e j , 

γὰρ εἶναί φησιν), αἰτοῦσι δ᾽ ὑπισχνεῖται δώσειν. ὃ δὲ λόγος 

οὐ δοκεῖ μοι Δημοσϑένους εἶναι. δηλοῖ δ᾽ ἡ φράσις καὶ ἡ τῆς 
συνϑέσεως ἁρμονία. πολὺ τὸν 4Φημοσϑενικὸν πεφευγυῖα τύπον. 

ἀνειμένη τε καὶ διαλελυμένη παρὰ τὴν ἰδέαν τούτου τοῦ ῥή- 
τορος. καὶ μὴν καὶ τὸ ἐπὶ τέλει δηϑὲν οὐ μικρὸν μαρτύριον 

τοῦ νόϑον εἶναι τὸν λόγον. ..εἴπερ ὑμεῖς τὸν ἐγκέφαλον ἐν τοῖς 

κροτάφοις καὶ μὴ ἐν ταῖς πτέρναις καταπεπατημένον φορεῖτε“. 
- ^X y 

ὃ μὲν γὰρ Ζημοσϑένης εἴωϑεν παρρησίᾳ χρῆσϑαι, τοῦτο ὃ 
ΝΟ’ , ' M , , ? »r 9 , , , 3 39 

ὕβρις ἐστὶ καὶ λοιδορία μέτρον ovx ἔχουσα. εὐτέλειά τ΄ αὐτῷ 

δεινὴ πρόσεστι κατὰ τὴν ἑρμηνείαν᾽ πρὸς δὲ τούτοις καὶ εὔ- 

ηϑες τὸ νομίξειν ἐν τοῖς κροτάφοις ἔχειν τοὺς ἀνϑρώπους τὸν 

ἐγκέφαλον. ὑπώπτευσαν δὲ καὶ οἱ πρεσβύτεροι τὸν λόγον ὡς 
οὐ τοῦ ῥήτορος, καὶ πεφωράκασί γέ τινες ὕνϑ᾽ Ἡγησίππου 

καὶ ἀπὸ τῆς ἰδέας τῶν λόγων (τοιαύτῃ γὰρ κέχρηται) καὶ ἀπὸ 

τῶν πραγμάτων᾽ κατὰ Καλλίππου γὰρ τοῦ Παιανιέως φησὶν 
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ὁ τὸν λόγον γεγραφὼς ἀπενηνοχέναι γραφὴν παρανόμων, φαί- 

νεται δ᾽ οὐχ ὃ Δημοσϑένης, ἀλλ᾽ ὃ Ηγήσιππος τὴν κατὰ τοῦ 
Καλλίππου γραφὴν ἐνστησάμενος. νὴ Δία, ἀλλ᾽ ὃ λόγος συμ- 

βουλεύει περὶ τῆς ᾿ἡλοννήσου τοῖς ᾿4ϑηναίοις μὴ λαμβάνειν 
αὐτήν, ἀλλ᾽ ἀπολαμβάνειν, καὶ διαφέρεται περὶ τῶν ὀνομάτων. 
ταῦτα δ᾽ Αἰσχίνης φησὶ τὸν Δημοσϑένη συμβεβουλευκέναι τοῖς 
"AS8qvaíoig. εἶτα τί τοῦτο; δύναται γὰρ τὴν αὐτὴν πεποιῆσϑαι 
συμβουλὴν καὶ 4ημοσϑένης καὶ “Ηγήσιππος, ἐπεὶ καὶ τἄλλα 

τῆς αὐτῆς ἦσαν ἐν τῇ πολιτείᾳ προαιρέσεως καὶ τοῖς φιλιτπί- 

ἕξουσι τῶν δητόρων ἀντέλεγον, καὶ μέμνηται καὶ 0 Δημοσϑένης 

τοῦ Ἡγησίππου ὡς καὶ πρεσβεύσαντος μεϑ᾽ ἑαυτοῦ καὶ ἀντι- 
ταχϑέντος τῷ Μακεδόνι. δῆλον οὖν ὅτι ὃ μὲν τοῦ 4ημοσϑέ- 
νους λόγος ὃ περὶ τῆς “Δλοννήσου δηϑεὶς οὐ σῴζεται, ἐκείνου 

δ᾽ οὐκ ὄντος τὸν εὑρεϑέντα προσέϑεσαν αὐτῷ, ἀφορμὴν ἔχοντες 

τὸ περὶ ᾿Δλοννήσου λόγον εἰρῆσϑαι τῷ δήτορι, οὐκέτι δ᾽ ἐξ- 
ἑτάζοντες εἰ τοῦτον εἰχὸς εἶναι τὸν ἐχείνου. 

Ὦ ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι. οὐχ ἔστιν ὅπως αἱ αἰτίαι, ἃς 

Φίλιππος αἰτιᾶται τοὺς ὑπὲρ τῶν δικαίων πρὸς ὑμᾶς 

λέγοντας, κωλύσουσι συμβούλους ἡμᾶς γίγνεσθαι ὑπὲρ 

τῶν ὑμῖν συμφερόντων" δεινὸν γὰρ ἂν εἴη, εἰ τὴν ἐπὶ 

τοῦ βήματος παρρησίαν αἱ παρ᾽ ἐχείνου πεμπόμεναι 

ἐπιστολαὶ ἀνέλοιεν. ἐγὼ δ᾽ ὑμῖν ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι 
βούλομαι πρῶτον μὲν περὶ ὧν Φίλιππος ἐπέσταλκεν, 
περὶ τούτων διεξελθεῖν" ὕστερον δέ, περὶ ὧν οἱ πρέσβεις 
λέγουσι, καὶ ἡμεῖς λέξομεν. 

Φίλιππος γὰρ ἄρχεται μὲν περὶ λοννήσου λέγων ὡς 

ὑμῖν δίδωσιν ἑαυτοῦ οὖσαν. ὑμᾶς δ᾽ οὔ φησιν δικαίως 

αὐτὸν ἀπαιτεῖν᾽ οὐ γὰρ ὑμετέραν οὖσαν οὔτε λαβεῖν 

οὔτε νῦν ἔχειν. ἔλεγεν δὲ καὶ πρὸς ἡμᾶς τοιούτους 

λόγους, ὅτε πρὸς αὐτὸν ἐπρεσβεύσαμεν, ὡς ληστὰς ἀφε- 

λόμενος ταύτην τὴν vijóov χτήσαιτο, καὶ προσήκειν 
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αὐτὴν ἑαυτοῦ εἶναι. τοῦτον δὲ τὸν λόγον, ὡς οὐχ ἔστι 

δίκαιος, οὐ χαλεπόν ἐστιν αὐτοῦ ἀφελέσϑαι. ἅπαντες 
γὰρ οἱ λῃσταὶ τοὺς ἀλλοτρίους τόπους καταλαμβάνοντες 

καὶ τούτους ἐχυροὺς ποιούμενοι, ἐντεῦϑεν τοὺς ἄλλους 

5 καχῶς ποιοῦσιν. ὁ δὴ τοὺς λῃστὰς τιμωρησάμενος καὶ 

χρατήσας οὐχ ἂν δήπου εἰκότα λέγοι, εἰ φαίη, ἃ ἐκεῖνοι 
ἀδίκως καὶ ἀλλότρια εἶχον, ταῦϑ'᾽ ἑαυτοῦ γίγνεσϑαι. εἰ 

γὰρ ταῦτα συγχωρήσετε, τί κωλύει. καὶ εἴ τινα τῆς Ax 

τιχῆς λησταὶ τόπον καταλάβοιεν ἢ üuvov ἢ Ἴμβρου ἢ 
10 Σχύρου, καί τινες τούτους τοὺς λῃστὰς ἐχκόψαιεν, εὐθὺς 

καὶ τὸν τόπον τοῦτον, οὗ ἦσαν οἱ λησταί, τὸν ὄντα ἡμέτερον, 

τῶν τιμωρησαμένων τοὺς ληστὰς γίγνεσθαι; Φίλιππος 

δ᾽ οὐκ ἀγνοεῖ ταῦτ᾽ οὐ δίκαια λέγων, ἀλλ᾽ εἰ καί τις 
ἄλλος ἐπιστάμενος παρακρουσϑῆναι ἂν ὑμᾶς οἴεται ὑπὸ 

ι5 τῶν τἀνταῦϑα διοικήσειν, ὡς ἂν αὐτὸς ἐχεῖνος βούληται. 

καὶ πρὶν ὑπεσχημένων xci νῦν δὲ πραττόντων. ἀλλὰ 

18 μὴν οὐδ᾽ ἐκεῖνό γε λανθάνει αὐτόν, ὅτι δι’ ἀμφοτέρων 

τῶν ὀνομάτων, ὁποτέρῳ ἂν χρῆσϑε, ὑμεῖς ἕξετε τὴν 

νῆσον, ἄν τε λάβητε ἄν τ᾽ ἀπολάβητε. τί οὖν αὐτῷ δια- 

30 φέρει, μὴ τῷ δικαίῳ ὀνόματι χρησάμενον ἀποδοῦναι 

ὑμῖν, ἀλλὰ δωρειὰν δεδωκέναι, τῷ ἀδίκῳ; οὐχ ἵν᾽ εὐερ- 

γέτημά τι χαταλογίσηται πρὸς ὑμᾶς (γέλοιον γὰρ ἂν 

εἴη τοῦτό γ᾽ εὐεργέτημα), ἀλλ᾽ ἵν᾽ ἐνδείξηται ἅπασι τοῖς 

Ἕλλησιν, ὅτι ᾿4“ϑηναῖοι τὰ ἐν τῇ ϑαλάττῃ χωρία ἀγαπῶσι 
8. παρὰ τοῦ Μακεδόνος λαμβάνοντες. τοῦτο δ᾽ ὑμῖν οὐ 

ποιητέον ἐστὶν ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. 

Ὅταν δὲ λέγῃ περὶ τούτων ὡς ἐϑέλει διαδικάσασϑαι, 

οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ χλευάζει ὑμᾶς, πρῶτον μὲν ἀξιῶν ᾿4“ϑηναίους 

ὄντας πρὸς τὸν ἐκ Πέλλης ὁρμώμενον περὶ τῶν νήσων 

80 διαδικάζεσθαι, πότερ᾽ ὑμέτεραι ἢ ἐχείνου εἰσίν. ὁπότε 

σι 
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Ἁ c * , € € , e 2 , iJ 

γὰρ ἡ μὲν δύναμις ἡ ὑμετέρα, ἡ ἐλευϑερώσασα τοὺς 

Ἕλληνας, μὴ δύναται ὑμῖν τὰ ἐν τῇ ϑαλάττῃ χωρία 

σῴζειν, οἱ δὲ δικασταί, οἷς ἂν ἐπιτρέψητε, οἱ κύριοι τῆς 

ψήφου, οὗτοι ὑμῖν σώσουσιν, ἐὰν μὴ Φίλιππος αὐτοὺς 

8 πρίηται, πῶς ὑμεῖς οὐχ ὁμολογουμένως, ὅταν ταῦτα δια- 5 

πράττησϑε, τῶν ἐν τῇ ἠπείρῳ ἁπάντων ἀφεστήκατε καὶ 

ἐπιδείκνυτε ὅπασιν ἀνθρώποις. ὅτι οὐδὲ περὶ évóg αὐτῶν 

διαγωνιεῖσϑε, εἴγε περὶ τῶν ἐν τῇ ϑαλάττῃ, οὗ φατὲ 

ἰσχύειν, μὴ διαγωνιεῖσϑε, ἀλλὰ δικάσεσϑε; 

9 Ἔτι περὶ συμβόλων φησὶ πεπομφέναι πρὸς ὑμᾶς τοὺς 10 
, - ἊΝ , » 3 , * 2 

ποιησομένους. ταῦτα δὲ χύρια ἔσεσϑαι, οὐκ ἐπειδὰν ἕν 

τῷ δικαστηρίῳ τῷ παρ᾽ ὑμῖν χυρωϑῆ, ὥσπερ ὃ νόμος 
, 3 3 9 ^ e" [d »1 H - 3 , 

χελεύει. ἀλλ ἐπειδὰν ὡς ἑαυτὸν ἐπανενεχϑῇ, ἐφέσιμον 

τὴν παρ᾽ ὑμῶν γενο μένην γνῶσιν ὡς ἑαυτὸν ποιούμενος. 19 

βούλεται γὰρ ὑμῶν τοῦτο προλαβεῖν καὶ ὁμολογούμενον 15 

ἐν τοῖς συμβόλοις χαταστῆσαι, ὅτι τῶν περὶ Ποτείδαιαν 

γεγενημένων ἀδικημάτων οὐδὲν ἐγκαλεῖτε αὐτῷ ὡς ἀδι- 
, 3 * - / 3 M 9 - * 

χούμενοι, ἀλλὰ βεβαιοῦτε δικαίως αὐτὴν ἐχεῖνον καὶ 

10 λαβεῖν xci κεχτῆσϑαι. καίτοι ᾿1ϑηναίων οἱ ἐν Ποτει- 
δαίᾳ κατοικοῦντες, οὐκ ὄντος αὐτοῖς πολέμου πρὸς Φί- 30 

λιππον. ἀλλὰ συμμαχίας, καὶ ὅρκων ὀμωμοσμένων, ovg 

Φίλιππος τοῖς οἰκοῦσιν ἐν Ποτειδαίᾳ ὥμοσεν, ἀφηρέ- 

ϑησαν ox αὐτοῦ τὰ χτήματα. ταῦτα δὴ βούλεται τἀδι- 

χήματα πολλάχις πανταχόσε παρ᾽ ὑμῖν βεβαιώσασϑαι., 

11 ὅτι οὔτ ἐγχαλεῖτε οὔτε ἡγεῖσϑε ἀδικεῖσθαι" ἐπεὶ ὅτι ye s5 

συμβόλων οὐδὲν δέονται Mexsüóvsg πρὸς ᾿4ϑηναίους. 
e ' QUAS A , s » 
ὁ παρεληλυϑὼς ὑμῖν χρόνος τεχμήριον γενεσϑω" οὔτε 

γὰρ Ἀμύντας ὃ πατὴρ ὁ Φιλίππου οὔτε οἱ ἄλλοι βασι- 

λεῖς οὐδεπώποτε σύμβολα ἐποιήσαντο πρὸς τὴν πόλιν 

12 τὴν ἡμετέραν. καίτοι πλείους γε ἦσαν αἱ ἐπιμειξίαι τότε 30 
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πρὸς ἀλλήλους ἢ νῦν εἰσίν" ἐφ᾽ ἡμῖν γὰρ ἦν ἡ Ma- 

χεδονία καὶ φόρους ἡμῖν ἔφερον, καὶ τοῖς ἐμπορίοις 

τότε μᾶλλον ἢ νῦν ἡμεῖς τοῖς ἐκεῖ κἀκεῖνοι τοῖς παρ᾽ 

ἡμῖν ἐχρῶντο, καὶ ἐμπορικαὶ δίκαι οὐκ ἦσαν, ὥσπερ 
- 9 - ς N -" - M - 

vov, ἀχριβεῖς. «i κατὰ μῆνα, ποιοῦσαι μηδὲν δεῖσϑαι 

συμβόλων τοὺς τοσοῦτον ἀλλήλων ἀπέχοντας. ἀλλ᾽ ὅμως 

οὐδενὸς τοιούτου ὄντος τότε. οὐκ ἐλυσιτέλει σύμβολα 

ποιησαμένοις οὔτ᾽ ἐκ Μακεδονίας πλεῖν ᾿4ϑήναζε δίχας 

ληψομένοις. οὔϑ᾽ ἡμῖν εἰς MezsÓovíav, ἀλλ᾽ ἡμεῖς τὲ 

τοῖς ἐχεῖ νομίμοις ἐχεῖνοί τε τοῖς παρ᾽ ἡμῖν τὰς δίχας 
34/7 M c 9 - e jJ , - 
ἐλάμβανον. μὴ οὖν ἀγνοεῖτε ὅτι τὰ σύμβολα ταῦτα 

, , e ^ - 5 9 - 9 , 

γίγνεται εἰς ὑποδοχὴν τοῦ μηδ᾽ ἀμφισβητῆσαι εὐλόγως 

ὑμᾶς ἔτι, Ποτειδαίας. 

Περὶ δὲ τῶν ληστῶν δίκαιόν φησιν εἶναι κοινῇ φυλάτ- 1 1 ; 
τειν τοὺς ἐν τῇ ϑαλάττῃ καχουργοῦντας ὑμᾶς τε καὶ 

αὑτόν, οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ τοῦτ᾽ ἀξιῶν, ὑφ᾽ ὑμῶν εἰς τὴν ϑάλατ- 
ταν κατασταϑῆναι. καὶ ὁμολογῆσαι ὑμᾶς ὡς ἄνευ Φιλίπ- 

που οὐδὲ τὴν ἐν τῇ ϑαλάττῃ φυλακὴν δυνατοί ἐστε 
, " 9 3 - 3 - , ^ » 

φυλάττειν, ἔτι δὲ καὶ δοϑῆναι αὐτῷ ταύτην τὴν ἄδειαν, 

περιπλέοντι καὶ δρμιξομένῳ εἰς τὰς νήσους ἐπὶ προφάσει 

τῇ τῶν ληστῶν φυλαχῇ διαφϑείρειν τοὺς νησιώτας καὶ 

ἀφιστάναι ὑμῶν, καὶ μὴ μόνον τοὺς φυγάδας τοὺς παρ᾽ 

ἑαυτοῦ εἰς Θάσον χκεχομιχκέναι διὰ τῶν ὑμετέρων στρα- 

τηγῶν., ἀλλὰ xci τὰς ἄλλας νήσους οἰχειώσασϑαι, συμ- 

πέμπων τοὺς πλευσομένους μετὰ τῶν ὑμετέρων στρατη- 

γῶν ὡς χοινωνήδσοντας τῆς κατὰ ϑάλατταν φυλακῆς. 

χαίτοι οὔ φασίν τινες αὐτὸν προσδεῖσθαι τῆς ϑαλάττης. 

ὁ δ᾽ οὐδὲν δεόμενος τριήρεις χατασχευάξεται καὶ νεωσ- 

οἔκους οἰκοδομεῖται x«i ἀποστόλους ἀποστέλλειν βού- 

λετανι καὶ δαπάνας οὐ μιχρὰς δαπανᾶν εἰς τοὺς κατὰ 

18 

14 

16 



117 

18 

19 

14 HIHXIIIIOT [vu 

ϑάλατταν κινδύνους, ὧν οὐδὲν προτιμᾷ. ταῦτ᾽ οἴεσϑ᾽ 
ἂν ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι Φίλιππον ἀξιῶσαι ὑμᾶς συγχω- 

ρῆσαι αὐτῷ, εἰ μὴ ὑμῶν μὲν κατεφρόνει, οὺἣς δ᾽ ἐνθάδε 
προηήρηται φίλους κεχτῆσϑαι, τούτοις διεπίστευεν; οἱ οὐκ 

αἰσχύνονται Φιλίππῳ ξῶντες xci οὐ τῇ αὑτῶν πατρίδι. 

x«l τὰς παρ᾽ ἐχείνου δωρειὰς λαμβάνοντες οἴονται οἴχαδε 

λαμβάνειν, τὰ οἴκοι πωλοῦντες. 

Περὶ δὲ τῆς ἐπανορϑώσεως τῆς εἰρήνης, ἣν ἔδοσαν 
ἡμῖν οἱ πρέσβεις οἱ παρ᾽ ἐχείνου πεμφϑέντες ἐπανορ- 
ϑώσασϑαι, ὅτι ἐπηνωρϑωσάμεϑα, ὃ παρὰ πᾶσιν ἀνϑρώ- 

ποις ὁμολογεῖται δίκαιον εἶναι, ἑκατέρους ἔχειν τὰ ἕαυ- 

τῶν. ἀμφισβητεῖ μὴ δεδωκέναι μηδὲ τοὺς πρέσβεις ταῦτ᾽ 

εἰρηκέναι πρὸς ὑμᾶς. οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ πεπεισμένος ὑπὸ 

τούτων, οἷς χρῆται φίλοις, ὡς ὑμεῖς οὐ μνημονεύετε τὰ 

ἐν τῷ δήμῳ εἰρημένα. μόνον δὲ τοῦτο οὐχ οἷόν τε ὑμῖν 

ἐστιν ἀμνημονῆσαι" ἐν γὰρ τῇ αὐτῇ ἐκκλησίᾳ καὶ oi 
πρέσβεις οἱ παρ᾽ ἐχείνου ἥκοντες ὑμῖν διελέγοντο καὶ 

τὸ ψήφισμα ἐγράφη, ὥστ᾽ οὐχ οἷόν τε, παραχρῆμα τῶν 

λόγων εἰρημένων καὶ εὐϑὺς τοῦ ψηφίσματος ἐπανα- 

γιγνωσχομένου, τὴν καταψευδομένην γνώμην τῶν πρέ- 

σβεων, ταύτην ὑμᾶς χειροτονῆσαι. ὥστε τοῦτο μὲν οὐ 

x«Tr ἐμοῦ, ἀλλὰ x«9' ὑμῶν ἐπέσταλκεν, ὡς ὑμεῖς περὶ 

ὧν οὐκ ἠκούσατε, περὶ τούτων ἀποχρινάμενοι τὴν γνώ- 
μην ἀπεστείλατε. καὶ οἱ μὲν πρέσβεις αὐτοί, ὧν κατ- 
ἐψεύδετο τὸ ψήφισμα, ὅτ᾽ ἀπεχρίνεσϑε αὐτοῖς ἀναγιγνώ- 

ὄχοντες καὶ ἐπὶ ξένια αὐτοὺς ἐχαλεῖτε, οὐκ ἐτόλμησαν 

παρελϑεῖν οὐδ᾽ εἰπεῖν ὅτι ο«καταψεύδεσϑε ἡμῶν ὦ 
ἄνδρες ᾿41ϑηναῖοι καὶ φατὲ ἡμᾶς εἰρηκέναι Q οὐκ εἰρή- 

xcusv*, ἀλλὰ σιωπῇ ἀπιόντες ᾧχοντο. βούλομαι δ᾽ ὑμᾶς 

ὦ ἄνδρες ᾿1ϑηναῖοι (καὶ γὰρ ηὐδοκίμησεν ὃ Πύϑων παρ᾽ 
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ὑμῖν ἐν τῇ δημηγορίᾳ, ὁ τότε πρεσβεύων) αὐτοὺς τοὺς 
λόγους οὺὃς ἔλεγεν ὑπομνῆσαι (οἷδα γὰρ ὅτι μέμνησϑε)" 

παραπλήσιοι δ᾽ ἦσαν οἷς καὶ νῦν ἐπέσταλκε Φίλιππος" 
ἐγκαλῶν γὰρ ἡμῖν τοῖς διαβάλλουσι τὸν Φίλιππον xci 

ὑμῖν ἐμέμφετο, ὅτι ὡρμηκότος αὐτοῦ εὖ ποιεῖν ὑμᾶς 

xci | zoononuévov μάλιστα τῶν “Ελλήνων φίλους κεχτῆ- 

σϑαι αὐτοὶ κωλύετε, ἀποδεχόμενοι τῶν συκχοφαντούν- 

τῶν καὶ χρήματα ἐκεῖνον αἰτούντων καὶ διαβαλλόντων" 

τοὺς γὰρ τοιούτους λόγους, ὅταν ἀπαγγελλόντων ἀκούῃ, 

ὅτι χακῶς ἤκουεν, ὑμεῖς δ᾽ ἀπεδέχεσϑε, μεταβάλλειν 

αὐτοῦ τὴν γνώμην, ὅταν ἄπιστος φαίνηται τούτοις ὧν 

προήρηται εὐεργέτης εἶναι. ἐκέλευεν οὖν τοὺς λέγοντας 

ἐν τῷ δήμῳ τῇ μὲν εἰρήνῃ μὴ ἐπιτιμᾶν" οὐ γὰρ ἄξιον εἶναι 
εἰρήνην λύειν εἰ δέ τι μὴ καλῶς γέγραπται ἐν τῇ 

εἰρήνῃ, τοῦτ᾽ ἐπανορϑώσασϑαι, ὡς ἅπαντα Φίλιππον 
ποιήσοντα ὅσ᾽ ἂν ὑμεῖς ψηφίσησϑε. ἂν δὲ διαβάλλωσι 

μέν, αὐτοὶ δὲ μηδὲν γράφωσι Óv οὗ ἡ μὲν εἰρήνη ἔσται, 

παύσεται δ᾽ ἀπιστούμενος ὁ Φίλιππος, μὴ προσέχειν τὸν 

νοῦν τοῖς τοιούτοις ἀνθρώποις. καὶ τούτους τοὺς λόγους 

ὑμεῖς ἀκούοντες ἀπεδέχεσϑε, χαὶ δίκαια ἔφατε τὸν Πύ- 

ϑῶνα λέγειν: xci ἦν δίκαια. ἔλεγεν δὲ τούτους τοὺς 

λόγους, οὐχ ὕπως λυϑείη ἐκ τῆς εἰρήνης ἃ ἣν ἐκείνῳ συμ- 
φέροντα xci ὧν πολλὰ χρήματα ἀνηλώκει ὥστε γενέσθαι, 

ἀλλ᾽ ὑπὸ τῶν ἐνθάδε διδασκάλων προδεδιδαγμένος, οἵ 
οὐχ ᾧοντο εἶναι τὸν γράψοντα ἐναντία τῷ Φιλοκράτους 

ψηφίσματι, τῷ ἀπολλύντι ᾿μφίπολιν. ἐγὼ δ᾽ ὦ ἄνδρες 
᾿4ϑηναῖοι παράνομον μὲν οὐδὲν ἐτόλμησα γράψαι, τῷ 

δὲ Φιλοχράτους ψηφίσματι οὐκ ἦν παράνομον τἀναντία 

γράφειν, ὡς ἐγὼ ἐπιδείξω" τὸ γὰρ ψήφισμα τὸ Φιλο- 
χράτους, x«9' ὃ ὑμεῖς ἀπώλλυτε ᾿μφίπολιν, ἐναντίον 
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ἣν τοῖς προτέροις ψηφίσμασι. xc)  G ὑμεῖς ἐχτήσασϑε 

ταύτην τὴν χώραν. τοῦτο μὲν οὖν παράνομον ἣν τὸ 

ψήφισμα. τὸ τοῦ Φιλοχράτους., καὶ οὐχ οἷόν τ᾽ ἣν τὸν τὰ ἔν- 
νομα γράφοντα ταὐτὰ τῷ παρανόμῳ ψηφίσματι γράφειν. 

ἐχείνοις δὲ τοῖς προτέροις ψηφίσμασι, τοῖς οὖσιν ἐννόμοις 

x«l σῴζουσι τὴν ὑμετέραν χώραν, ταὐτὰ γράφων ἔννομά 

v ἔγραψα x«l ἐξήλεγχον τὸν Φίλιππον, ὅτι ἐξηπάτα 

ὑμᾶς καὶ οὐκ ἐπανορϑώσασϑαι ἐβούλετο τὴν εἰρήνην, 

ἀλλὰ τοὺς ὑπὲρ ὑμῶν λέγοντας ἀπίστους καταστῆσαι. 

καὶ ὅτι μὲν δοὺς τὴν ἐπανόρϑωσιν νῦν ἔξαρνός ἔστιν, 

ἅπαντες ἴστε. φησὶν δ᾽ ᾿“μφίπολιν ἑαυτοῦ εἶναι" ὑμᾶς 

γὰρ ψηφίσασϑαι ἐκείνου εἶναι, ὅτ᾽ ἐψηφίσασϑε ἔχειν αὐτὸν 

ἃ εἶχεν. ὑμεῖς δὲ τὸ μὲν ψήφισμα τοῦτ᾽ ἐψηφίσασϑε, 

οὐ μέντοι γ᾽ ἐχείνου εἶναι ᾿μφίπολιν. ἔστιν γὰρ ἔχειν 

χαὶ τὰ ἀλλότρια, καὶ οὐχ ἅπαντες οἱ ἔχοντες τὰ αὑτῶν 

ἔχουσιν, ἀλλὰ πολλοὶ καὶ ἀλλότρια χκέχτηνται" ὥστε 

τοῦτό γε τὸ σοφὸν αὐτοῦ ἠλίϑιόν ἐστιν. καὶ τοῦ μὲν 

Φιλοχράτους ὑηφίσματος pu τῆς δ᾽ ἐπιστολῆς; 

ἣν πρὸς ὑμᾶς ἔπεμψεν ὅτ᾽ ᾿μφίπολιν ἐπολεύρχει, ἐπι- 

λέλησται, ἐν 7 ὡμολόγει τὴν ᾿μφίπολιν ὑμετέραν εἶναι" 

ἔφη γὰρ ἐχπολιορχήσας ὑμῖν ἀποδώσειν, ὡς οὖσαν ὑμε- 

τέραν x«l οὐ τῶν ἐχόντων. καὶ ἐκεῖνοι μέν, ὡς ἔοικεν, οἱ 

πρότερον ἐν ̓ μφιπόλει οἰχοῦντες πρὶν Φίλιππον λαβεῖν, 

τὴν ᾿4ϑηναίων χώραν εἶχον, ἐπειδὴ δὲ Φίλιππος αὐτὴν 
εἴληφεν, οὐ τὴν ᾿ϑηναίων χώραν ἀλλὰ τὴν ἑαυτοῦ ἔχει" 
οὐδ᾽ Ὄλυνθϑόν γε οὐδ᾽ ᾿πολλωνίαν οὐδὲ Παλλήνην, 
ovx ἀλλοτρίας ἀλλὰ τὰς ἑαυτοῦ χώρας κέχτηται. ἄρ᾽ ὑμῖν 
Óoxsi πεφυλαγμένως ἅπαντα πρὸς ὑμᾶς ἐπιστέλλειν, ὅπως 

ἂν φαίνηται καὶ λέγων καὶ πράττων ἃ παρὰ πᾶσιν ἀν- 

ϑρώποις ὁμολογεῖται δίκαια εἷναι, ἀλλ᾽ οὐ σφόδρα κατα- 
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o OM ὃς τὴν χώραν, ἣν οἱ Ἕλληνες καὶ βασιλεὺς 
ὁ Περσῶν EUpiemmo χαὶ LIU ὑμετέραν εἶναι. 

ταύτην φησὶν ἑαυτοῦ xcl οὐχ ὑμετέραν εἶναι; 

Περὶ δὲ τοῦ ἑτέρου ἐπανορϑώματος, ὃ ὑμεῖς ἐν τῇ 

s εἰρήνῃ ἐπανορϑοῦσϑε, τοὺς ἄλλους Ἕλληνας, ὅσοι μὴ 
κοινωνοῦσι τῆς εἰρήνης, ἐλευϑέρους καὶ αὐτονόμους 

εἶναι, καὶ ἐάν τις ἐπ᾽ αὐτοὺς στρατεύῃ, βοηϑεῖν τοὺς 

χοινωνοῦντας τῆς εἰρήνης, ἡγούμενοι χαὶ δίκαιον τοῦτο 

x«i φιλάνθρωπον, μὴ μόνον ἡμᾶς καὶ τοὺς συμμάχους 

10 τοὺς ἡμετέρους xci Φίλιππον x«i τοὺς συμμάχους τοὺς 

ἐχείνου ἄγειν τὴν εἰρήνην. τοὺς δὲ μήτε ἡμετέρους ὄντας 

μήτε Φιλίππου συμμάχους ἐν μέσῳ κεῖσϑαι καὶ ὑπὸ τῶν 

χρειττόνων ἀπόλλυσϑαι., ἀλλὰ xci τούτοις διὰ τὴν ὑμε- 

τέραν εἰρήνην ὑπάρχειν σωτηρίαν, καὶ τῷ ὄντι εἰρήνην 

15 ἄγειν ἡμᾶς καταϑεμένους τὰ ὕπλα, τοῦτο δὲ τὸ ἐπανόρ- : 
9ou« ὁμολογῶν ἐν τῇ ἐπιστολῇ, ὡς ἀκούετε, δίκαιόν 

v εἶναι καὶ δέχεσϑαι, Φεραίων μὲν ἀφήρηται τὴν πόλιν 

καὶ φρουρὰν ἐν τῇ ἀχροπόλει χατέστησεν, ἵνα δὴ αὐτό- 

vouou ὦσιν, ἐπὶ δ᾽ ᾿ἡμβροακίαν στρατεύεται, τὰς δ᾽ ἐν 

20 Κασσωπίᾳ τρεῖς πόλεις, Πανδοσίαν καὶ Βούχετα καὶ 

᾿Ελάτειαν, ᾿Ηλείων ἀποικίας, κατακαύσας τὴν χώραν καὶ 

εἰς τὰς πόλεις βιασάμενος παρέδωκεν ᾿“λεξάνδροῳ τῷ 

χηδεστῇ τῷ ἑαυτοῦ δουλεύειν. σφόδρα γε βούλεται τοὺς 

Ἕλληνας ἐλευϑέρους εἶναι καὶ αὐτονόμους, ὡς δηλοῖ τὰ 

25 ἔργα. 
Περὶ δὲ τῶν ὑποσχέσεων ὧν ὑμῖν διατελεῖ ὑπισχνού- 

85 μενος ὡς μεγάλα ὑμᾶς εὐεργετήσων., καταψεύδεσϑαί μέ 

φησιν αὐτοῦ διαβάλλοντα πρὸς τοὺς Ἕλληνας" οὐδὲν 

γὰρ ὑμῖν πώποτέ φησιν ὑπεσχῆσϑαι. οὕτως ἀναιδής 

30 ἐστιν ὃ ἐν ἐπιστολῇ γεγραφώς, ἥ ἐστι νῦν ἐν τῷ βουλευ- 
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τηρίῳ, ὅσ᾽ ἐπιστομιεῖν ἡμᾶς, ἔφη, τοὺς αὐτῷ ἀντιλέγοντας, 

ἐὰν ἡ εἰρήνη γένηται, τοσαῦτα ὑμᾶς ἀγαϑὰ ποιήσειν" ἃ 

γράφειν ἂν ἤδη, εἰ ἤδει τὴν εἰρήνην ἐσομένην, δῆλον 
ὡς προχεχειρισμένων χαὶ ἑτοίμων ὄντων τῶν ἀγαϑῶν, 

ἃ ἐμέλλομεν πείσεσϑαι τῆς εἰρήνης γενομένης. γενομένης 6 

δὲ τῆς εἰρήνης. ἃ μὲν ἡμεῖς ἐμέλλομεν ἀγαϑὰ πείσεσϑαι, 

ἐχποδών ἐστιν, φϑορὰ δὲ τῶν ᾿Ελλήνων τοσαύτη γέγονεν 

ὅσην ὑμεῖς ἴστε. ὑμῖν δ᾽ ἐν τῇ νῦν ἐπιστολῇ ὑπισχνεῖς- 
ται, ἐὰν τοῖς μὲν αὐτοῦ φίλοις καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ λέγουσιν 

πιστεύητε, ἡμᾶς δὲ τοὺς διαβάλλοντας αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς 

τιμωρήσησϑε, ὡς μεγάλα εὐεργετήσει. τὰ μέντοι εὐεργε- 

τήματα τοιαῦτα ἔσται" οὔτε τὰ ὑμέτερα ὑμῖν ἀποδώσει, 

(αὑτοῦ γάρ φησιν εἶναι), οὔτ᾽ ἐν τῇ οἰκουμένῃ αἱ δωρειαὶ 

ἔσονται. ἵνα μὴ διαβληϑῇ πρὸς τοὺς Ἕλληνας, ἀλλ᾽ ἄλλη 
τις χώρα καὶ ἄλλος. ὡς ἔοικε, τόπος φανήσεται, οὗ ὑμῖν 

αἱ δωρειαὶ δοϑήσονται. 

Περὶ δ᾽ ὧν ἐν τῇ εἰρήνῃ εἴληφε χωρίων, ὑμῶν ἐχόντων, 

παρασπονδῶν καὶ λύων τὴν εἰρήνην, ἐπειδὴ οὐκ ἔχει ὅ 

TL εἴπη, ἀλλ᾽ ἀδικῶν φανερῶς ἐξελέγχεται, ἐπιτρέπειν 

φησὶν περὶ τούτων ἕτοιμος εἶναι ἴσῳ καὶ χοινῷ δικα- 
στηρίῳ᾽" περὶ ὧν μόνων οὐδὲν δεῖ ἐπιτροπῆς, ἀλλ᾽ ἀριϑ- 
μὸς ἡμερῶν ἐστιν ὁ χρίνων. ἅπαντες γὰρ ἴσμεν τίνι 

μηνὶ καὶ τίνι ἡμέρᾳ ἡ εἰρήνη ἐγένετο. ὥσπερ δὲ ταῦτα 

ἴσμεν, κἀκεῖνα ἴσμεν, τίνι μηνὶ καὶ τίνι ἡμέρᾳ Σέρρειον 

τεῖχος καὶ ᾿Εργίσκη x«i ἹΙερὸν ὄρος ἑάλω. οὐ δὴ ἀφανῆ 
ἐστιν τὰ οὕτω πραχϑέντα, οὐδὲ κρίσεως δεόμενα, ἀλλὰ 

πᾶσι γνώριμα, πότερος πρότερος ὁ μήν ἐστιν, ἐν ᾧ ἡ 

εἰρήνη ἐγένετο ἢ ἐν ᾧ τὰ χωρία ἑάλω. 
Φησὶν δὲ καὶ τοὺς αἰχμαλώτους ἡμῶν, ὅσοι ἐν τῷ πο- 

λέμῳ ἑάλωσαν, ἀποδεδωκέναι" ὃς τὸν μὲν Καρύστιον, 
* 
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τὸν πρόξενον τῆς ἡμετέρας πόλεως. ὑπὲρ οὗ ὑμεῖς τρεῖς 
πρέσβεις ἐπέμψατε ἀπαιτοῦντες, τοῦτον τὸν ἄνδρα éxci- 
νος οὕτω σφόδρα ὑμῖν ἐβούλετο χαρίσασϑαι, ὥστ᾽ ἀπέ- 

χτεινὲ χαὶ οὐδ᾽ ἀναίρεσιν ἔδωκεν, ἵνα ταφῇ. 
s Περὶ δὲ Χερρονήσου, & τ᾽ ἐπιστέλλει πρὸς ὑμᾶς ἄξιόν 

ἐστιν ἐξετάσαι, ἔτι δὲ καὶ ἃ πράττει, καὶ ταῦτ᾽ εἰδέναι. 
τὸν μὲν γὰρ τόπον ἅπαντα τὸν ἔξω ᾿4γορᾶς ὡς ἑαυτοῦ 

ὄντα καὶ ὑμῖν οὐδὲν προσήχοντα δέδωκεν χαρποῦσϑαι 

᾿Ἱπολλωνίδῃ τῷ Καρδιανῷ. καίτοι Χερρονήσου οἱ ὅροι 

10 εἰσίν, οὐκ ᾿'4γορά, ἀλλὰ βωμὸς τοῦ “Ζιὸς τοῦ ὁρίου, ὅς 
ἐστι μεταξὺ Πτελεοῦ καὶ “ευκῆς ἀχτῆς, 7| ἡ διορυχὴ 

ἔμελλε Χερρονήσου ἔσεσϑαι, ὥς γε τὸ ἐπίγραμμα τὸ ἐπὶ 

τοῦ βωμοῦ τοῦ Ζιὸς τοῦ ὁρίου δηλοῖ. ἔστι δὲ τουτί" 

Τόνδε καϑιδρύσαντο ϑεῷ περιχαλλέα βωμὸν 

15 “ευκῆς καὶ Πτελεοῦ μέσσον ὕρον ϑέμενοι 

ἐνναέται, χώρης σημήϊον" ἀμμορίης δὲ 

αὐτὸς ἄναξ μακάρων ἐστὶ μέσος Κρονίδης. 

ταύτην μέντοι τὴν χώραν, τοσαύτην οὖσαν ὅσην οἱ πολ- 

λοὶ ὑμῶν ἴσασιν, ὡς ἑαυτοῦ οὖσαν τὴν μὲν αὐτὸς καρ- 

2:0 ποῦται, τὴν δ᾽ ἄλλοις δωρειὰν δέδωκεν, καὶ ἅπαντα τὰ 

χτήματα τὰ ὑμέτερα ὑφ᾽ αὑτῷ ποιεῖται. καὶ οὐ μόνον 

87 τὴν ἔξω ᾿4γορᾶς χώραν σφετερίξεται, ἀλλὰ καὶ πρὸς 

Καρδιανούς, οἱ οἰκοῦσιν εἴσω ᾿4γορᾶς, ἐπιστέλλει ἐν τῇ 

νῦν ἐπιστολῇ ὡς δεῖ ὑμᾶς διαδικάξεσϑαι, πρὸς Καρδια- 

$5 νοὺς τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῇ ὑμετέρᾳ, εἴ τι πρὸς αὐτοὺς 

διαφέρεσϑε. διαφέρονται δὲ πρὸς ὑμᾶς, σκέψασϑε εἰ 

περὶ μικροῦ. ἑαυτῶν φασι τὴν χώραν οὖσαν οἰκεῖν καὶ 

οὐχ ὑμετέραν, καὶ τὰ μὲν ὑμέτερα εἷναι ἐγκτήματα ὡς 

ἐν ἀλλοτρίᾳ, τὰ δὲ ἑαυτῶν κτήμαϑ᾽ ὡς ἐν οἰκείᾳ, καὶ 
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- ; ν 
ταῦϑ'᾽ ὑμέτερον πολίτην γράψαι ἐν ψηφίσματι, Κάλλιππον 

, " - , , 9 ᾿" , δ » 7 

Παιανιξα. χαὶ τοῦτό y ἀληϑὲς λέγουσιν" ἔγραψε γάρ, 

καὶ ἐμοῦ γ᾽ αὐτὸν γραψαμένου παρανόμων γραφὴν ὑμεῖς 

ἀπεψηφίσασϑε' τοιγάρτοι ἀμφισβητήσιμον ὑμῖν τὴν 

χώραν κατεσχεύαχεν. ὁπότε δὲ περὶ τούτου τολμήσετε 

πρὸς Καρδιανοὺς διαδικάζεσθαι, εἴϑ᾽ ὑμετέρα ἐστὶν εἴτ᾽ 

ἐχείνων 1] χώρα, διὰ τί οὐ καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους Χερρο- 
" 9. ἝΝ ΄ » 1 er e M 

νησίτας τὸ αὐτὸ δίκαιον ἔσται; x«l οὕτως ὑβριστικῶς 

ὑμῖν κέχρηται, ὥστε φησίν, ἂν μὴ ϑέλωσιν διαδικάζεσθαι 

οἱ Καρδιανοί, αὐτὸς ἀναγκάσειν, ὡς ὑμῶν y οὐκ ἂν 

δυναμένων οὐδὲν ἀναγκάσαι Καρδιανοὺς ὑμῖν ποιῆσαι" 
2 NN 2C - , , 3 ΄ zu 10091 EMA ’ 

ἐπειδὴ δ᾽ ὑμεῖς οὐ δύνασϑε, αὐτός φησιν τοῦτ ἀναγκά- 

σειν αὐτοὺς ποιῆσαι. Go οὐ μεγάλα φαίνεται ὑμᾶς 

εὐεργετῶν; καὶ ταύτην τὴν ἐπιστολήν τινὲς εὖ ἔφασαν 
, [1] Ν ΡΥ ΄ (y 27e M ^ , 

γεγράφϑαι, ot πολὺ ἂν δικαιότερον ὑφ᾽ ὑμῶν ἡ Φίλιππος 

μισοῖντο. ἐχεῖνος μέν γὲ ἑαυτῷ χτώμενος δόξαν καὶ 

μεγάλ᾽ ἀγαϑὰ ἅπαντα x«9' ὑμῶν πράττει" ὅσοι δ᾽ ᾿'49η- 
» Pd ^ - , 3 ' /, L4 , ^ 

vcio, ὄντες μὴ τῇ πατρίδι, ἀλλὰ Φιλίππῳ εὔνοιαν ἐνδεί- 

χνυνται, προσήχει αὐτοὺς ὑφ᾽ ὑμῶν καχοὺς χαχῶς ἀπ- 

ολωλέναι. εἴπερ ὑμεῖς τὸν ἐγ χέφαλον ἐν τοῖς κροτάφοις 88 

καὶ μὴ év ταῖς πτέρναις καταπεπατημένον φορεῖτε. 

Ὑπόλοιπόν μοί ἐστιν ἔτι πρὸς ταύτην τὴν ἐπιστολὴν 
τὴν εὖ ἔχουσαν καὶ τοὺς λόγους τῶν πρέσβεων γράψαι 

τὴν ἀπόκρισιν, ἣν ἡγοῦμαι δικαίαν v! εἶναι καὶ συμ- 

φέρουσαν ὑμῖν. 
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Ὁ λόγος ovrog ὑπὲρ Διοπείϑους εἴρηται καὶ ὧν ἐκεῖνος παρ᾽ 

᾿4ϑηναίοις κατηγόρητο. ἦν μὲν γὰρ Χερρόνησος ἡ πρὸς Θράκην 
τῶν ᾿4ϑηναίων κτῆμ᾽ ἀρχαῖον, εἰς δὲ ταύτην ἀπέστειλαν κατὰ 
τοὺς Φιλίππου καιροὺς κληρούχους ἑαυτῶν. ἔϑος δ᾽ ἦν τοῦτο 

5 παλαιὸν τοῖς ᾿4ϑηναίοις, ὕσοι πένητες ἦσαν αὐτῶν καὶ ἀκτή- 

μονες οἴκοι, τούτους πέμπειν ἐποίκους εἰς τὰς ἔξω πόλεις τὰς 

ξαυτῶν᾽ καὶ ἐλάμβανον πεμπόμενοι ὅπλα τ᾽ ἐκ τοῦ δημοσίου 

καὶ ἐφόδιον. καὶ νῦν τρίνυν τοῦτο γέγονεν καὶ πεπόμφασιν 

ἐποίκους εἰς τὴν Χερρόνησον, στρατηγὸν αὐτοῖς δόντες Zio- 

i0 πείϑη.. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι Χερρονησῖται τοὺς ἐπελϑόντας ἐδέ- 
ξαντο καὶ μετέδωκαν αὐτοῖς καὶ οἰκιῶν καὶ γῆς, Καρδιανοὶ 
δ᾽ οὐκ ἐδέξαντο, λέγοντες ἰδίαν χώραν οἰκεῖν καὶ ovx ᾿4ϑη- 
ναίων. ἐντεῦϑεν οὖν 4ιοπείϑης ἐπολέμει Καρδιανοῖς. οἵ δὲ 
παρὰ Φίλιππον καταφεύγουσι, καὶ ὃς ἐπιστέλλει τοῖς 4 ϑηναίοις 

15 μὴ βιάζεσϑαι Καρδιανοὺς ὡς αὐτῷ προσήκοντας. ἀλλὰ δικάσα- 

| 89 σϑαι πρὸς αὐτούς, εἴ τί φασιν ἠδικῆσϑαι. ὡς δ᾽ οὐκ ἤκουον 

τούτων οἵ ᾿4ϑηναῖοι, βοήϑειαν τοῖς Καρδιανοῖς ἔπεμψεν. ἐφ’ 
οἷς ἀγανακτήσας ὃ Διοπείϑης, τοῦ Φιλίππου περὶ τὴν μεσό- 

γειαν, τὴν ἄνω Θράκην, πολεμοῦντος πρὸς τὸν Ὀδρυσῶν βα- 
20 σιλέα, τὴν παράλιον Θράκην ὑπήκοον οὖσαν τοῦ Μῆακεδόνος 

κατέδραμεν καὶ ἐπόρϑησεν καὶ ἔφϑη, πρὶν Φίλιππον ἐπανελ-- 

ϑεῖν, ἀναχωρήσας εἰς τὴν Χερρόνησον καὶ ἐν ἀσφαλεῖ γενό- 
DzMosTH., Vol.I 6 
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μενος. διόπερ ὃ Φίλιππος οὐ δυνηϑεὶς ὅπλοις αὐτὸν ἀμύνα- 
c9 , ἐπι G λ) M M ^49 5 , M αν πέπομφεν ἐπιστολὴν πρὸς τοὺς ᾿4ϑηναίους, κατηγορῶν 
τοῦ στρατηγοῦ καὶ λέγων αὐτὸν παραβεβηκέναι τὴν εἰρήνην 
ἄντικρυς. καὶ of φιλιππίζοντες τῶν δητόρων κατατρέχουσι τοῦ 

, M , LET E ? , κ᾿ e c 

ΖΔιοπείϑους καὶ κολάζειν ἀξιοῦσιν αὐτόν. πρὸς οὺς ὁ ZÍmuo- 

σϑένης ἐναντιούμενος διχῇ ὑπὲρ τοῦ 4ιοπείϑους ἵσταται. οὔτε 
A] HA , , δὴ , , Ἁ * , 

γὰρ ἄδικά φησιν αὐτὸν πεποιηκέναι (Φιλίππου γὰρ πολὺ πρό- 

τερον παραβάντος τὴν εἰρήνην καὶ ἀδικοῦντος τὴν τῶν ᾿4ϑη- 
, , , , ' E 4 , , 

ναίων πόλιν. εἰκότως καὶ τοῦτον ἔργα πολέμου διαπράττεσϑαι) 

οὔτε συμφέρειν λέγει τοῖς ᾿4ϑηναίοις κολάσαι τὸν στρατηγὸν 

καὶ διαλῦσαι τὴν ὑπ᾽ ἐκείνῳ δύναμιν, ἥτις νῦν ἀποκρούεται 

Χερρονήσου Φίλιππον. τὸ δ᾽ ὅλον ἐπὶ πόλεμον παρακαλεῖ, καὶ 
τοῦ Φιλίππου πολλὴν ποιεῖται κατηγορίαν ὡς ἀδίκου καὶ παρα- 

σπόνδου καὶ τοῖς ᾿4ϑηναίοις καὶ τοῖς “Ἕλλησιν ἐπιβουλεύοντος. 

Ἔδει μὲν ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι τοὺς λέγοντας ἅπαντας 90 
, ' μὲς LE , , , ' 

μήτε πρὸς ἔχϑραν ποιεῖσθαι λόγον μηδένα μήτε πρὸς 

χάριν, ἀλλ᾽ ὃ βέλτιστον ἕκαστος ἡγεῖτο, τοῦτ᾽ ἀποφαίνε- 

σϑαι, ἄλλως τε καὶ περὶ κοινῶν πραγμάτων καὶ μεγάλων 
QUEE , ams) OR ' ' , 
ὑμῶν βουλευομένων" ἐπειδὴ δ᾽ ἔνιον τὰ μὲν φιλονικίᾳ» 

τὰ δ᾽ ἡτινιδήποτ᾽ αἰτίᾳ προάγονται λέγειν, ὑμᾶς ὦ ἄν- 7j D σ ΘΟ γεν. ὺμ 
" » , 21 

Opec ϑηναῖοι τοὺς πολλοὺς δεῖ πάντα τἄλλ᾽ ἀφελόντας, 

ἃ τῇ πόλει νομίξετε συμφέρειν, ταῦτα καὶ ψηφίξεσϑαι 

καὶ πράττειν. ἡ μὲν οὖν σπουδὴ περὶ τῶν ἐν Χερρονήσῳ 
πραγμάτων ἐστὶν καὶ τῆς στρατείας, ἣν ἑνδέχατον μῆνα 

τουτονὶ Φίλιππος ἐν Θράκῃ ποιεῖται" τῶν δὲ λόγων οἱ 
πλεῖστοι περὶ ὧν Ζιοπείϑης πράττει καὶ μέλλει ποιεῖν 

εἴρηνται. ἐγὼ δ᾽ ὅσα μέν τις αἰτιᾶταί τινα τούτων, oUc 

κατὰ τοὺς νόμους ἐφ᾽ ὑμῖν ἐστιν, ὅταν βούλησϑε, κολά- 
ξειν, κἂν ἤδη δοχῇ κἂν ἐπισχοῦσι περὶ αὐτῶν σχοπεῖν 

ἐγχωρεῖν ἡγοῦμαι, καὶ οὐ πάνυ δεῖ περὶ τούτων οὔτ᾽ ἔμ᾽ 
9909.97. 3 οὔτ᾽ ἄλλον οὐδέν᾽ ἰσχυρίξζεσϑαι" ὅσα δ᾽ ἐχϑρὸς ὑπάρχων 
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vij πόλει καὶ δυνάμει πολλῇ περὶ ᾿Ελλήσποντον Ov πει- 

ρᾶται προλαβεῖν, κἂν ἅπαξ ὑστερήσωμεν, οὐκέϑ᾽ ἕξομεν 

σῷσαι, περὶ τούτων δ᾽ οἴομαι τὴν ταχίστην συμφέρειν 

91 x«i βεβουϊλεῦσϑαν καὶ παρεσχευάσϑαι, χαὶ μὴ τοῖς περὶ 

τῶν ἄλλων ϑορύβοις χαὶ ταῖς κατηγορίαις ἀπὸ τούτων 

ἀποδρᾶναι. 
Πολλὰ δὲ ϑαυμάξων τῶν εἰωϑότων λέγεσϑαι παρ᾽ 

ὑμῖν, οὐδενὸς ἧττον ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι τεθαύμακα, ὃ καὶ 

πρῴην τινὸς ἤχουσ᾽ εἰπόντος ἐν τῇ βουλῇ, ὡς ἄρα δεῖ 
τὸν συμβουλεύοντ᾽ ἢ πολεμεῖν ἁπλῶς ἢ τῆν εἰρήνην 

ἄγειν συμβουλεύειν. ἔστι δέ" εἰ μὲν ἡσυχίαν Φίλιππος 

ἄγει καὶ μήτε τῶν ἡμετέρων ἔχει παρὰ τὴν εἰρήνην μη- 

δὲν μήτε συσχευάξεται πάντας ἀνθρώπους ἐφ᾽ ἡμᾶς, οὐκ- 

ἕτι δεῖ λέγευν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς εἰρήνην ἀχτέον, καὶ τά y 

ἀφ᾽ ὑμῶν ἕτοιμ᾽ ὑπάρχονϑ᾽ ὁρῶ᾽ εἰ δ᾽ ἃ μὲν ὠμόσαμεν 

καὶ ἐφ᾽ οἷς τὴν εἰρήνην ἐποιησάμεϑα, ἔστιν ἰδεῖν καὶ γε- 

γραμμένα κεῖται, φαίνεται δ᾽ ἀπ᾽ ἀρχῆς 0 Φίλιππος, πρὶν 

“Ιιοπείϑην ἐχπλεῦσαι καὶ τοὺς κληρούχους, oUg νῦν ci- 

τιῶνται πεποιηκέναι τὸν πόλεμον, πολλὰ μὲν τῶν ἡμετέ- 

50 ρῶν ἀδίχως εἰληφώς, ὑπὲρ ὧν ψηφίσμαϑ'᾽ ὑμέτερ᾽ ἐγκα- 

λοῦντα χύρια ταυτί, πάντα δὲ τὸν χρόνον συνεχῶς τὰ 

τῶν ἄλλων Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων λαμβάνων καὶ ἐφ᾽ 

ἡμᾶς Gvoxsvatóusvoc, τί τοῦτο λέγουσιν, ὡς πολεμεῖν ἢ 

ἄγειν εἰρήνην δεῖ; οὐ γὰρ αἵρεσίς ἐστιν ἡμῖν τοῦ πραγ- 

25 ματος, ἀλλ᾽ ὑπολείπεται τὸ δικαιότατον [x«i ἀναγκαιό- 

1 e 

1 σι 

τατον] τῶν ἔργων, 0 ὑπερβαίνουσιν ἕχόντες οὗτοι. τί 
3 2 A 3 , ' - , 

οὖν ἐστι τοῦτο; ἀμύνεσθαι τὸν πρότερον πολεμοῦνϑ' 
€ - M - , M 5 e "^ 3 , - 

ἡμῖν. πλὴν si τοῦτο λέγουσι νὴ ZU , ὡς, ἂν ἀπέχηται τῆς 

"Avuxis καὶ τοῦ Πειραιῶς Φίλιππος, οὔτ᾽ ἀδικεῖ τὴν πό- 

80 λὺν οὔτε ποιεῖ πόλεμον. εἰ δ᾽ ἐκ τούτων τὰ δίκαια τί- 8 
6* 
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ϑενται xci τὴν εἰρήνην ταύτην δρίζονται, | ὅτι μὲν δή- 

πουϑὲεν οὔϑ᾽ ὅσι᾽ οὔτ᾽ ἀνεχτὰ λέγουσιν οὔϑ᾽ ὑμῖν ἀσφαλῆ, 

δῆλόν ἐστιν ἅπασιν, οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐναντία συμβαίνει ταῖς 

κατηγορίαις ὃς “Πιοπείϑους κατηγοροῦσιν καὶ αὐτὰ ταῦτα 

λέγειν αὐτούς. τί γὰρ δήποτε τῷ μὲν Φιλίππῳ πάντα 

τἄλλα ποιεῖν ἐξουσίαν δώσομεν. ἂν τῆς ᾿Δττικῆς ἀπέχη- 

ται, τῷ -“Τιοπείϑει δ᾽ οὐδὲ βοηϑεῖν τοῖς Θρᾳξὶν ἐξέσται, 

ἢ πόλεμον ποιεῖν αὐτὸν φήσομεν; ἀλλὰ νὴ 4] α, ταῦτα 

μὲν ἐξελέγχονται, δεινὰ ποιοῦσι δ᾽ οἱ ξένοι περικόπτοντες 
τὰ ἐν ᾿Ελλησπόντῳ, καὶ 4΄ηοπείϑης ἀδικεῖ κατάγων τὰ 

πλοῖα, καὶ δεῖ μὴ ἐπιτρέπειν αὐτῷ. ἕστω, γιγνέσϑω ταῦτα, 

οὐδὲν ἀντιλέγω. οἶμαι μέντοι δεῖν, εἴπερ ὡς ἀληϑῶς ἐπὶ 

πᾶσι δικαίοις ταῦτα συμβουλεύουσιν, ὥσπερ τὴν ὑπάρ- 

χουσαν τῇ πόλει δύναμιν καταλῦσαι ξητοῦσιν, τὸν ἐφε- 

στηκότα x«l πορίξοντα χρήματα ταύτῃ διαβάλλοντες &v 

ὑμῖν, οὕτω τὴν Φιλίππου δύναμιν δεῖξαι διαλυϑησομέ- 

νην, ἂν ὑμεῖς ταῦτα πεισϑῆτε. εἰ δὲ μή, σκοπεῖϑ'᾽ ὅτι 

οὐδὲν ἄλλο ποιοῦσιν ἢ καϑιστᾶσι τὴν πόλιν εἰς τὸν αὐὖ- 

τὸν τρόπον δι’ οὗ τὰ παρόντα πράγμαϑ'᾽ ἅπαντ᾽ ἀπ- 
όλωλεν. ἴστε γὰρ δήπου τοῦϑ'. ὅτι οὐδενὶ τῶν πάντων 

πλέον κεχράτηκε Φίλιππος ἢ τῷ πρότερος πρὸς τοῖς πράγ- 

μασι γίγνεσϑαι. ὃ μὲν γὰρ ἔχων δύναμιν συνεστηκυῖαν 

«lel περὶ αὑτὸν x«l προειδὼς ἃ βούλεται πρᾶξαι, ἐξαίφνης 

ἐφ᾽ obs Qv αὐτῷ δόξῃ πάρεστιν" ἡμεῖς δ᾽ ἐπειδὰν πυϑώ- 
μεϑά τι γιγνόμενον, τηνικαῦτα ϑορυβούμεϑα καὶ παρα- 

σχευαξόμεϑα. εἶτ᾽ οἶμαι συμβαίνει τῷ μὲν ἐφ᾽ ἃ ἂν ἔλϑη, 
ταῦτ᾽ ἔχειν κατὰ πολλὴν ἡσυχίαν, ἡμῖν δ᾽ ὑστερίζειν, 

καὶ 0c ἂν δαπανήσωμεν, ἅπαντα μάτην ἀνηλωκέναι, καὶ 

τὴν μὲν ἔχϑραν καὶ τὸ βούλεσθαι κωλύειν ἐνδεδεῖχϑαι, 
ὑστερίξοντας δὲ τῶν ἔργων αἰσχύνην προσοφλισχάνειν. 
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Μὴ τοίνυν &yvosiv ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ὅτι καὶ τὰ 

νῦν τἄλλα μέν ἔστι λόγοι ταῦτα καὶ προφάσεις, πράτ- 

τεται δὲ καὶ χατασχευάξεται τοῦτο. ὅπως ὑμῶν μὲν οἴκοι 

μενόντων. ἔξω δὲ μηδεμιᾶς οὔσης τῇ πόλει δυνάμεως, 

μετὰ πλείστης ἡσυχίας ἅπανθ᾽ ὅσα βούλεται Φίλιππος 

διοικήσεται. ϑεωρεῖτε γὰρ τὸ παρὸν πρῶτον, ὃ γίγνεται. 

νυνὶ δύναμιν μεγάλην ἐκεῖνος ἔχων ἐν Θράκῃ διατρίβει 

χαὶ μεταπέμπεται πολλήν, ὥς φασιν οἱ παρόντες, ἀπὸ 

"ΜΜαχεδονίας x«l Θετταλίας. ἐὰν οὖν περιμείνας τοὺς 

ἐτησίας ἐπὶ Βυξάντιον ἐλϑὼν πολιορκῇ, πρῶτον μὲν oi- 
&G9s τοὺς Βυζαντίους μενεῖν ἐπὶ τῆς ἀνοίας τῆς αὐτῆς 

ὥσπερ νῦν. xci οὔτε παρακαλεῖν ὑμᾶς οὔτε βοηϑεῖν αὑ- 

τοῖς ἀξιώσειν; ἐγὼ μὲν οὐκ οἴομαι, ἀλλὰ καὶ εἴ τισι μᾶλ- 

λον ἀπιστοῦσιν ἢ ἡμῖν, καὶ τούτους εἰσφρήσεσϑαι μᾶλλον 

ἢ 'x&ívo παραδώσειν τὴν πόλιν, ἄν περ μὴ φϑάσῃ λαβὼν 

αὐτούς. οὐχοῦν ἡμῶν μὲν μὴ δυναμένων ἐνθένδ᾽ ἀνα- 

πλεῦσαι, ἐχεῖ δὲ μηδεμιᾶς ὑπαρχούσης ἑτοίμου βοηϑείας, 

οὐδὲν αὐτοὺς ἀπολωλέναι κωλύσει. T) 4ία, κακοδαιμο- 

νῶσι γὰρ ἄνϑρωποι καὶ ὑπερβάλλουσιν ἀνοίᾳ.“ πάνυ γε, 

ἀλλ ὅμως αὐτοὺς δεῖ σῶς εἶναι" συμφέρει γὰρ τῇ πόλει. 

xci μὴν οὐδ᾽ ἐχεῖνό γε δῆλόν ἐστιν ἡμῖν, ὡς ἐπὶ Χερρό- 

νησον οὐχ ἥξεν" ἀλλ᾽ εἴγ᾽ ἐκ τῆς ἐπιστολῆς δεῖ σκοπεῖν 

ἧς ἔπεμψε πρὸς ὑμᾶς, ἀμυνεῖσϑαί φησι τοὺς ἐν Χερρο- 
νήσῳ. ἂν μὲν τοίνυν ἢ τὸ συνεστηκὸς στράτευμα, καὶ τῇ 

χώρᾳ | βοηϑῆσαι δυνήσεται καὶ τῶν ἐκείνου τι καχῶς 

ποιῆσαι" εἰ δ᾽ ἅπαξ διαλυϑήσεται, τί ποιήσομεν. ἂν ἐπὶ 

“Χερρόνησον ἴῃ; «-χρινοῦμεν “Ζ΄ιοπείϑην νὴ “Τα. x«i τί 

τὰ πράγματ᾽ ἔσται βελτίω; ..ἀλλ: ἐνθένδ᾽ ἂν βοηϑήσαιυ- 
μὲν αὐτοί.“ ἂν δ᾽ ὑπὸ τῶν πνευμάτων μὴ δυνώμεϑα; 

30 ἀλλὰ μὰ ΖΙ οὐχ ἥξει.“ x«i τίς ἐγγυητής ἔστι τούτου: 
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18 ἄρ᾽ ὁρᾶτε καὶ λογίξεσϑ᾽ ὦ ἄνδρες ᾿4“ϑηναῖοι τὴν ἐπιοῦ- 
σαν ὥραν τοῦ ἔτους. εἰς ἣν ἔρημόν τινες οἴονται δεῖν 

τὸν Ελλήσποντον ὑμῶν ποιῆσαι καὶ παραδοῦναι Φιλίππῳ; 

τί δ᾽. ἂν ἀπελϑὼν ἔκ Θράκης καὶ μηδὲ προσελϑὼν Χερ- 
ρονήσῳ μηδὲ Βυξαντίῳ (καὶ γὰρ ταῦτα λογίξεσϑε) ἐπὶ 

Χαλκίδα καὶ Μέγαρ᾽ ἥκῃ τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ ix 

᾿Φρεὸν πρῴην, πότερον χρεῖττον ἐνθάδ᾽ αὐτὸν ἀμύνεσθαι 

καὶ προσελϑεῖν τὸν πόλεμον πρὸς τὴν ᾿Ἁττικὴν ἐᾶσαι, ἢ 

κατασχευάξειν ἐχεῖ τιν᾽ ἀσχολίαν αὐτῷ; ἐγὼ μὲν οἴομαι 

τοῦτο. 

19 Ταῦτα τοίνυν ἅπαντας εἰδότας χαὶ λογιξομένους χρὴ 

μὰ “10 οὐχ ἣν “ΦΙιοπείϑης πειρᾶται τῇ πόλει δύναμιν πα- 

ραδσχευάζξειν, ταύτην βασχαίνειν καὶ διαλῦσαι πειρᾶσϑαι., 

ἀλλ᾽ ἑτέραν αὐτοὺς προσπαρασχευάζειν χαὶ συνευποροῦν- 

τας ἐχείνῳ χρημάτων καὶ τἄλλ᾽ οἰκείως συναγωνιξομένους. 

20 εἰ γάρ τις ἔροιτο Φίλιππον" . «εἶπέ μοι, πότερ᾽ ἂν βούλοιο 

τούτους τοὺς στρατιώτας OUS Ζιοπείϑης νῦν ἔχει, τοὺς 

ὁποιουστινασοῦν (οὐδὲν γὰρ ἀντιλέγω) εὐϑενεῖν καὶ παρ᾽ 

᾿4ϑηναίοις εὐδοξεῖν καὶ πλείους γίγνεσϑαι τῆς πόλεως 

συναγωνιζομένης, ἢ διαβαλλόντων τινῶν χαὶ κατηγορούν- 

τῶν διασπασϑῆναι χαὶ διαφϑαρῆναι;"“ ταῦτ᾽ ἂν οἶμαι 

φήσειεν. εἶϑ᾽ ἃ Φίλιππος ἂν εὔξαιτο τοῖς | ϑεοῖς, ταῦϑ᾽ 
ἡμῶν τινες ἐνθάδε πράττουσιν; εἶτ᾽ ἔτι ξητεῖτε πόϑεν 

τὰ τῆς πόλεως ἀπόλωλεν ἅπαντα; 

21: Βούλομαι τοίνυν {πρὸς ὑμᾶς μετὰ παρρησίας ἐξετάσαι, 

τὰ παρόντα πράγματα τῇ πόλει. καὶ σχέψασϑαι τί ποιοῦ- 

μὲν αὐτοὶ νῦν x«i ὕπως χρώμεϑ᾽ αὐτοῖς. ἡμεῖς οὔτε χρή- 

ματ᾽ εἰσφέρειν βουλόμεϑ' οὔτ᾽ αὐτοὶ στρατεύεσϑαι, οὔτε 

τῶν κοινῶν ἀπέχεσϑαι δυνάμεθα, οὔτε τὰς συντάξεις 

“Ιοπείϑει δίδομεν, οὔϑ᾽ ὅσ᾽ ἂν αὐτὸς αὑτῷ πορίσηται 
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τῷ ἐπαινοῦμεν, ἀλλὰ βασκαίνομεν καὶ σκοποῦμεν πόϑεν, καὶ 2 

τί μέλλει ποιεῖν χαὶ πάντα τὰ τοιαυτί, οὔτ᾽, ἐπειδήπερ 
er » ' c , , 3 E fa 3 3 2 

οὕτως ἔχομεν, τὰ ἡμετερ αὐτῶν πράττειν ἐϑέλομεν, ἀλλ 

ἐν μὲν τοῖς λόγοις τοὺς τῆς πόλεως λέγοντας ἄξι᾽ ἐπαι- 

5 voUusv, ἐν δὲ τοῖς ἔργοις τοῖς ἐναντιουμένοις τούτοις 

συναγωνιξζόμεϑα. ὑμεῖς μὲν τοίνυν εἰώϑαϑ'᾽ ἑκάστοτε τὸν 23 

παριόντ᾽ ἐρωτᾶν. τί οὖν χρὴ ποιεῖν; ἐγὼ δ᾽ ὑμᾶς ἐρω- 
- 4 , S: M , , N Δ. ΤᾺ ? / τῆσαι βούλομαι, τί οὖν χρὴ λέγειν; ei γὰρ μήτ᾽ εἰσοίσετε, 

μήτ᾽ αὐτοὶ στρατεύσεσϑε, μήτε τῶν κοινῶν ἀφέξεσϑε, 
10 μήτε τὰς συντάξεις δώσετε, μήϑ᾽ ὅσ᾽ ἂν αὑτῷ πορίσηται 

ἐάσετε. μήτε τὰ ὑμέτερ᾽ αὐτῶν πράττειν ἐϑελήσετε, οὐκ 
ἔχω τί λέγω. οἱ γὰρ ἤδη τοσαύτην ἐξουσίαν τοῖς αἰτιᾶ- 

σϑαν x«i διαβάλλειν βουλομένοις διδόντες, ὥστε xci 

περὶ ὧν ἄν φασι μέλλειν αὐτὸν ποιεῖν, καὶ περὶ τούτων 

15 προχατηγορούντων ἀχροᾶσϑαι — τί ἄν τις λέγοι; 

'O τι τοίνυν δύναται ταῦτα ποιεῖν, ἐνίους μαϑεῖν ὑμῶν 34 

δεῖ. λέξω δὲ μετὰ παρρησίας" χαὶ γὰρ οὐδ᾽ ἂν ἄλλως 

δυναίμην. πάντες ὕσοι zov ἐχπεπλεύκασι παρ᾽ ὑμῶν 

96 στρατηγοί (ἢ ᾽γὼ πάσχειν ὁτιοῦν τιμῶμαι) καὶ παρὰ 

50 Χίων καὶ παρ᾽ ᾿Ερυϑραίων καὶ παρ᾽ ὧν ἂν ἕχαστοι δύ- 
νῶνται (τούτων τῶν τὴν᾿ 4σίαν οἰκούντων λέγω), χρήματα 

λαμβάνουσι. λαμβάνουσι δ᾽ οἱ μὲν ἔχοντες μίαν ἢ δύο ναῦς 2: 

ἐλάττονα, οἱ δὲ μείζω δύναμιν πλείονα. xci διδόασιν οἱ 

διδόντες οὔτε τὰ μικρὰ οὔτε τὰ πολλὰ ἀντ᾽ οὐδενός (οὐ 

35 γὰρ οὕτω μαίνονται), ἀλλ᾿ ὠνούμενοι μὴ ἀδιχεῖσϑαι τοὺς 

παρ᾽ αὑτῶν ἐχπλέοντας ἐμπόρους, μὴ συλᾶσϑαι, παρα- 

πέμπεσϑαι τὰ πλοῖα τὰ αὑτῶν, τὰ τοιαῦτα" φασὶ δ᾽ εὐ- 

νοίας διδόναι, καὶ τοῦτο τοὔνομ᾽ ἔχει τὰ λήμματα ταῦτα. 

x«i δὴ καὶ νῦν τῷ “]Ποπείϑει στράτευμ᾽ ἔχοντι σαφῶς 26 

so ἐστι τοῦτο δῆλον ὅτι δώσουσι χρήματα πάντες οὗτοι" 
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πόϑεν γὰρ οἴεσϑ᾽ ἄλλοϑεν τὸν μήτε λαβόντα παρ᾽ ὑμῶν 
μηδὲν μήτ᾽ αὐτὸν £yov9! ὁπόϑεν μισϑοδοτήσει, στρατι- 

ὦτας τρέφειν; ἐκ τοῦ οὐρανοῦ; οὐκ ἔστι ταῦτα, ἀλλ᾿ ἀφ᾽ 

ὧν ἀγείρει καὶ προσαιτεῖ καὶ δανείζεται, ἀπὸ τούτων διάγει. 

οὐδὲν οὖν ἄλλο ποιοῦσιν οἱ κατηγοροῦντες ἐν ὑμῖν ἢ προ- 
λέγουσιν ἅπασιν μηδ᾽ ὁτιοῦν ἐκείνῳ διδόναι, ὡς καὶ τοῦ 

μελλῆσαι δώσοντι δίκην, μή τι ποιήσαντί γ᾽ ἢ καταπραξα- 

μένῳ. τοῦτ᾽ εἰσὶν οἱ λόγοι" «μέλλει πολιορχεῖν τοὺς Ἕλλη- 
νας, ἐκδίδωσιν.“ μέλει γάρ τινι τούτων τῶν τὴν᾿ 4σίαν oi- 

χούντων Ελλήνων; ἀμείνους u£vrüv εἶεν τῶν ἄλλων ἢ τῆς 

πατρίδος κήδεσϑαι. χαὶ τό γ᾽ εἰς τὸν Ἑλλήσποντον εἶσ- 

πέμπειν ἕτερον στρατηγὸν τοῦτ᾽ ἐστίν. εἰ γὰρ δεινὰ 

ποιεῖ “]ιοπείϑης καὶ κατάγει τὰ πλοῖα, μικρὸν ὦ ἄνδρες 

᾿4ϑηναῖοι μιχρὸν πινάκιον ταῦτα πάντα κωλῦσαι δύναιτ᾽ 

ἄν, καὶ λέγουσιν οἱ νόμοι, | ταῦτα τοὺς ἀδικοῦντας siGay- 

γέλλειν. οὐ μὰ Ζία δαπάναις καὶ τριήρεσι τοσαύταις 

ἡμᾶς αὐτοὺς φυλάττειν. ἐπεὶ τοῦτό γ᾽ ἐστὶν ὑπερβολὴ 

μανίας" ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν τοὺς ἐχϑρούς, οὺς οὐκ ἔστι λαβεῖν 

ὑπὸ τοῖς νόμοις. xci στρατιώτας τρέφειν xci τριήρεις 

ἐχπέμπειν καὶ χρήματ᾽ εἰσφέρειν δεῖ καὶ ἀναγκαῖόν ἔστιν, 

ἐπὶ δ᾽ ἡμᾶς αὐτοὺς ψήφισμα, εἰσαγγελία, πάραλος, ταῦτ᾽ 

ἐστίν. ταῦτ᾽ ἣν εὖ φρονούντων ἀνθρώπων, ἐπηρεαζόν- 

vOv δὲ xci διαφϑειρόντων τὰ πράγμαϑ᾽ ἃ νῦν οὗτοι ποι- 

οὔσιν. χαὶ τὸ μὲν τούτων τινὰς εἶναι τοιούτους δεινὸν ὃν 

οὐ δεινόν ἐστιν" ἀλλ᾽ ὑμεῖς οἱ καϑήμενοι οὕτως ἤδη διάκει- 

σϑε, ὥστ΄, ἂν μέν τις εἴπῃ παρελϑὼν ὅτι “ιοπείϑης ἐστὶ τῶν 
χακῶν πάντων αἴτιος ἢ Χάρης ἢ ̓ “ριστοφῶν ἢ ὃν ἂν τῶν 

πολιτῶν εἴπῃ Tig, εὐθέως φατὲ καὶ ϑορυβεῖϑ᾽ ὡς ὀρϑῶς 

λέγει" ἂν δὲ παρελϑὼν λέγῃ τις τἀληϑῆ, ὅτι ..ληρεῖτ᾽, 
᾿1ϑηναῖοι" πάντων τῶν χαχῶν xci τῶν πραγμάτων τού- 
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vov Φίλιππός ἐστ᾽ αἴτιος" εἰ γὰρ ἐκεῖνος ἦγεν ἡσυχίαν, 
οὐδὲν ἂν ἣν πρᾶγμα τῇ πόλει“, ὡς μὲν οὐκ ἀληϑῆ ταῦτ᾽ 
ἐστὶν οὐχ ἔχετ᾽ ἀντιλέγειν, ἄχϑεσϑαι δέ μοι δοκεῖτε καὶ 

ὥσπερ ἀπολλύναι τι νομίξειν. αἴτιον δὲ τούτων (χαί μοι 

Ὁ πρὸς ϑεῶν, ὅταν ἕνεχα τοῦ βελτίστου λέγω, ἕστω παρ- 
ρησία)" παρεσχευάκασιν ὑμᾶς τῶν πολιτευομένων ἕνιοι 
ἐν μὲν ταῖς ἐκκλησίαις φοβεροὺς x«i χαλεπούς. ἐν δὲ 

ταῖς παρασκευαῖς ταῖς τοῦ πολέμου ῥᾳϑύμους x«i εὐκατα- 

φρονήτους. ἂν μὲν οὖν τὸν αἴτιον εἴπῃ τις ὃν ic9* 

10 ὅτι λήψεσθε παρ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς, φατὲ xci βούλεσϑε" ἂν 

98 δὲ τοιοῦτον λέγῃ vig, ὃν κρατήσαντας τοῖς ὕπλοις, ἄλ- 

Aog δ᾽ οὐκ ἔστιν κολάσαι, οὐκ ἔχετ᾽ οἶμαι τί ποιήσετε, 
ἐξελεγχόμενοι δ᾽ ἄχϑεσϑε. ἐχρῆν γὰρ ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι 

τοὐναντίον ἢ νῦν ἅπαντας τοὺς πολιτευομένους ἐν μὲν 

1 ταῖς ἐχχλησίαις πράους καὶ φιλανθρώπους ὑμᾶς ἐϑίξειν 

εἶναι (πρὸς γὰρ ὑμᾶς αὐτοὺς καὶ τοὺς συμμάχους ἔν 

ταύταις ἐστὶ τὰ δίχαια), ἐν δὲ ταῖς παρασχευαῖς ταῖς 

τοῦ πολέμου φοβεροὺς χαὶ χαλεποὺς ἐπιδεικνύναι (πρὸς 

γὰρ τοὺς ἐχϑροὺς καὶ τοὺς ἀντιπάλους ἐν ἐκείναις ἐσϑ' ὃ 

20 ἀγών). νῦν δὲ δημαγωγοῦντες ὑμᾶς καὶ χαριξόμενοι xcd 

ὑπερβολὴν οὕτω διατεθήχασιν. ὥστ᾽ ἐν μὲν ταῖς ἔχκλη- 

σίαις τρυφᾶν καὶ κολακεύεσϑαι πάντα πρὸς ἡδονὴν ἀκού- 

οντας, ἐν δὲ τοῖς πράγμασι καὶ τοῖς γιγνομένοις περὶ τῶν 

ἐσχάτων ἤδη κινδυνεύειν. φέρε γὰρ πρὸς Zfióc, εἰ λόγον 

25 ὑμᾶς ἀπαιτήσειαν οἱ Ἕλληνες ὧν νυνὶ παρήκχατε χαιρῶν 

διὰ ῥᾳϑυμίαν, καὶ ἔροινϑ᾽ ὑμᾶς" (ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, πέμ- 
z&0' ὡς ἡμᾶς ἑχάστοτε πρέσβεις, καὶ λέγεϑ᾽ ὡς ἐπιβου- 

λεύειν Φίλιππος ἡμῖν καὶ πᾶσι τοῖς Ἕλλησιν, καὶ ὡς φυ- 
λάττεσϑαι δεῖ τὸν ἄνϑρωπον, xci πάντα τὰ τοιαυτί:" 

s0 ἀνάγχη φάσχειν x«i ὁμολογεῖν" ποιοῦμεν γὰρ ταῦτα. 
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5v , ὦ πάντων ἀνθρώπων φαυλότατοι, δέχα μῆνας ἀπο- 

γενομένου τἀνϑρώπου καὶ νόσῳ καὶ χειμῶνι καὶ πολέ- 

μοῖς ἀποληφϑέντος, ὥστε μὴ ἂν δύνασϑαι ἐπανελϑεῖν 

οἴχαδε, οὔτε τὴν Εὔβοιαν ἠλευϑερώσατε, οὔτε τῶν ὑμε- 
, 3 M 9. M 2 , 9 ᾽ 9 - AN e M 

τέρων αὐτῶν οὐδὲν ἐχομίσασϑε, ἀλλ΄ ἐκεῖνος μὲν ὑμῶν 
» 3. , e /, ^ 

οἴκοι μενόντων, σχολὴν ἀγόντων, ὑγιαινόντων (si δὴ 

τοὺς τὰ τοιαῦτα ποιοῦντας ὑγιαίνειν φήσαιεν), δύ᾽ | ἐν 

Εὐβοίᾳ κατέστησε τυράννους, τὸν μὲν ἀπαντιχρὺ τῆς Avvi- 

κῆς ἐπιτειχίσας, τὸν δ᾽ ἐπὶ Σιχίαϑον, ὑμεῖς δ᾽ οὐδὲ ταῦτ᾽ ἀπε- 

λύσασϑε, εἰ μηδὲν ἄλλ᾽ ἐβούλεσϑε, ἀλλ εἰάκατε, ἀφέστατε 
δῆλον ὅτι αὐτῷ, καὶ φανερὸν πεποιήκατε, ὅτι οὐδ᾽ ἂν δεχά- 

κις ἀποϑάνῃ, οὐδὲν μᾶλλον κινήσεσϑε. τί οὖν πρεσβεύετε 
x«l χατηγορεῖτε χαὶ πράγμαϑ'᾽ ἡμῖν παρέχετε: 

λέγωσιν, τί ἐροῦμεν ἢ τί φήσομεν, ᾿4ϑηναῖοι; ἐγὼ μὲν 

ἂν ταῦτα 

γὰρ οὐχ ὁρῶ. 

Εἰσὶ τοίνυν τινὲς οἱ τότ᾽ ἐξελέγχειν τὸν παριόντ᾽ οἵ- 

ονται, ἐπειδὰν ἐρωτήσωσι ..τί οὖν χρὴ ποιεῖν: οἷς ἐγὼ 

μὲν τὸ δικαιότατον καὶ ἀληϑέστατον τοῦτ᾽ ἀποχρινοῦμαι, 

ταῦτα μὴ ποιεῖν ἃ νυνὶ ποιεῖτε, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ καϑ' 
w ? M 3 M ΔΕ ΘΛ er 3 M , 

ἕχαστον ἀχριβῶς ἐρῶ. καὶ ὕπως. ὥσπερ ἐρωτῶσι προϑυ- 
er ' - 2 1 M. P SUME, 

uoc, οὕτω καὶ ποιεῖν ἐϑελήσουσι. πρῶτον μὲν ὦ ἄνδρες 

᾿Αϑηναῖοι τοῦτο παρ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς βεβαίως γνῶναι, ὅτι 

τῇ πόλει Φίλιππος πολεμεῖ καὶ τὴν εἰρήνην λέλυκεν (καὶ 

παύσασϑε περὶ τούτου χατηγοροῦντες ἀλλήλων) καὶ κα- 
, , , ^ - i M er - * Ld - , 

κόνους μέν ἐστι καὶ ἐχϑρὸς ὅλῃ τῇ πόλει καὶ τῷ τῆς πό- 

λεὼς ἐδάφει, προσϑήσω δὲ καὶ τοῖς ἐν τῇ πόλει πᾶσιν 

ἀνθρώποις, καὶ τοῖς μάλιστ᾽ οἰομένοις αὐτῷ χαρίξζεσϑαι 

(εἰ δὲ μή, σκεψάσϑων Εὐϑυχράτη καὶ “ασϑένη τοὺς 

'OXvvO(ovs, οἵ δοχοῦντες οἰκειότατ᾽ αὐτῷ διακεῖσθαι, 

ἐπειδὴ τὴν πόλιν προὔδοσαν, πάντων κάκιστ᾽ ἀπολώλα- 
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σιν), οὐδενὶ μέντοι μᾶλλον ἢ τῇ πολιτείᾳ πολεμεῖ, οὐδ᾽ 

ἐπιβουλεύει καὶ σχοπεῖ μᾶλλον οὐδὲ ἕν τῶν πάντων ἢ 

πῶς ταύτην χαταλύσει. καὶ τοῦτ᾽ εἰχότως τρόπον τινὰ 

πράττει" οἶδεν γὰρ ἀχριβῶς ὅτι οὐδ᾽ ἂν πάντων τῶν 

ἄλλων γένηται κύριος, οὐδὲν ἔστ᾽ αὐτῷ βεβαίως ἔχειν, 

ἕως ἂν ὑμεῖς δημοχρατῆσϑε, ἀλλ ἐάν ποτε συμβῇ τι 

πταῖσμα, ἃ πολλὰ γένοιτ᾽ ἂν ἀνθρώπῳ, ἥξει πάντα τὰ 

νῦν συμβεβιασμένα χαὶ καταφεύξεται πρὸς ὑμᾶς" ἐστὲ 

γὰρ ὑμεῖς οὐκ αὐτοὶ πλεονεχτῆσαν καὶ κατασχεῖν ἀρχὴν 

εὖ πεφυχότες, ἀλλ᾽ ἕτερον λαβεῖν κωλῦσαι καὶ ἔχοντ᾽ 

ἀφελέσϑαι δεινοί, καὶ ὅλως ἐνοχλῆσαι τοῖς ἄρχειν βου- 

λομένοις καὶ πάντας ἀνθρώπους εἰς ἐλευϑερίαν ἀφελέ- 

σϑαι ἕτοιμοι. οὔχουν βούλεται τοῖς ἑαυτοῦ χαιροῖς τὴν 

παρ᾽ ὑμῶν ἐλευϑερίαν ἐφεδρεύειν, οὐδὲ πολλοῦ δεῖ, οὐ 

χακῶς οὐδ᾽ ἀργῶς ταῦτα λογιξόμενος. πρῶτον μὲν δὴ 

τοῦτο δεῖ, ἐχϑρὸν ὑπειληφέναι τῆς πολιτείας καὶ τῆς δη- 

μοκρατίας ἀδιάλλακτον ἐχεῖνον᾽" el γὰρ μὴ τοῦτο πεισϑή- 

6:696 ταῖς ψυχαῖς, οὐκ ἐϑελήσεϑ'᾽ ὑπὲρ τῶν πραγμάτων 

σπουδάξειν δεύτερον δ᾽ εἰδέναι σαφῶς ὅτι πάνϑ᾽ ὅσα 

πραγματεύεται xci χκατασχευάζεται νῦν, ἐπὶ τὴν ἡμετέραν 

πόλιν παρασχευάξεται, χαὶ ὕπου τις ἐχεῖνον ἀμύνεται, 

ἐνταῦϑ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν ἀμύνεται. οὐ γὰρ οὕτω γ᾽ εὐήϑης 
ἐστὶν οὐδεὶς ὃς ὑπολαμβάνει τὸν Φίλιππον τῶν μὲν ἐν 

Gocxr χαχῶν (οὐ γὰρ ἄλλο τις ἂν εἴποι ZlooyyíAov xal 

Καβύλην χαὶ Μάστειραν χαὶ ἃ νῦν ἐξαιρεῖ καὶ χατα- 

σχευάξεται), τούτων᾽ μὲν ἐπιϑυμεῖν καὶ ὑπὲρ τοῦ ταῦτα 

λαβεῖν καὶ πόνους x«i χειμῶνας x«i τοὺς ἐσχάτους κιν- 

δύνους ὑπομένειν, τῶν δ᾽ 4ϑηναίων λιμένων xci νεωρίων 

x«i τριήρων x«i τῶν ἔργων τῶν ἀργυρείων καὶ τοσού- 
τῶν προσόδων οὐκ ἐπιϑυμεῖν, ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐάσειν 
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ὑμᾶς ἔχειν. ὑπὲρ δὲ τῶν μελινῶν xal τῶν ὀλυρῶν τῶν 
9 »ὝὝ » 9 - , , 3 ἐν τοῖς Θρᾳχίοις ] σιροῖς ἐν τῷ βαράϑρῳ χειμάξειν. οὐκ 
4} - 9 ' 9. a Aa] e ' ^ , , , 

ἔστι ταῦτα, ἀλλὰ χάχεῖν ὑπὲρ τοῦ τούτων γενξσϑαι xv- 

QLog καὶ τἄλλα πάντα πραγματεύεται. τί οὖν εὖ φρο- 
νούντων ἀνθρώπων ἐστίν; εἰδότας ταῦτα καὶ ἐγνωκότας 

τὴν μὲν ὑπερβάλλουσαν καὶ ἀνείκαστον ταύτην ῥᾳϑυμίαν 

ἀποϑέσϑαι. χρήματα δ᾽ εἰσφέρειν x«l τοὺς συμμάχους 

ἀξιοῦν, καὶ ὕπως τὸ συνεστηχὸς τοῦτο συμμενεῖ στρά- 

τευμ᾽ ὁρᾶν καὶ πράττειν, ἵν᾿ ὥσπερ ἐχεῖνος ἕτοιμον ἔχει 
δύναμιν τὴν ἀδικήσουσαν καὶ καταδουλωσομένην ἅπαν- 

τας τοὺς Ἕλληνας, οὕτω τὴν σώσουσαν ὑμεῖς καὶ βοηϑή- 
σουσαν ἅπασιν ἕτοιμον ἔχητε. οὐ γὰρ ἔστι βοηϑείαις 

, , , , 9 ^ E , €M 9 M 

χρωμένους οὐδέποτ᾽ οὐδὲν τῶν δεόντων πρᾶξαι, ἀλλὰ 
[4 » , ' M , , 

χατασχευάσαντας δεῖ δύναμιν, xci τροφὴν ταύτῃ πορί- 

G«vr«g xci ταμίας καὶ δημοσίους, χαὶ ὅπως ἔνι τὴν τῶν 
/, M » , , er 

χρημάτων φυλαχὴν ἀχριβεστάτην γενεσϑαι, οὕτω ποι- 

ἤσαντας, τὸν μὲν τῶν χρημάτων λόγον παρὰ τούτων 

λαμβάνειν, τὸν δὲ τῶν ἔργων παρὰ τοῦ στρατηγοῦ. κἂν 

οὕτω ποιήσητε x«l τότ᾽ ἐϑελήσηϑ᾽ ὡς ἀληϑῶς ἄγειν si- 
ρήνην δικαίαν, μένειν ἐπὶ τῆς αὑτοῦ Φίλιππον ἀναγ- 

χάσετε, οὗ μεῖξον οὐδὲν ἂν γένοιτ᾽ ἀγαϑόν, ἢ πολεμήσετ᾽ 

ἐξ ἴσου. 

Εἰ δέ τῷ δοχεῖ ταῦτα καὶ δαπάνης μεγάλης καὶ πόνων 

πολλῶν καὶ πραγματείας εἶναι. καὶ μάλ᾽ ὀρϑῶς δοκεῖ" 

ἀλλ᾽ ἐὰν λογίξηται τὰ τῇ πόλει μετὰ ταῦτα γενησόμενα, 

ἂν ταῦτα μὴ ᾿ϑέλῃ, εὑρήσει λυσιτελοῦν τὸ ἑκόντας ποι- 

tiv τὰ δέοντα. si μὲν γάρ ἐστί τις ἐγγυητὴς ϑεῶν (οὐ 

γὰρ ἀνϑρώπων γ᾽ οὐδεὶς ἂν γένοιτ᾽ ἀξιόχρεως τηλικού- 
του πράγματος) ὡς, ἐὰν ἄγηϑ᾽ ἡσυχίαν καὶ ἅπαντα 

προῆσϑε, οὐκ ἐπ᾽ αὐτοὺς ὑμᾶς τελευτῶν ἐχεῖνος | ἥξει, 10 
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αἰσχρὸν μὲν νὴ τὸν Zl καὶ πάντας ϑεοὺς καὶ ἀνάξιον 

ὑμῶν καὶ τῶν ὑπαρχόντων τῇ πόλει καὶ πεπραγμένων 

τοῖς προγόνοις, τῆς ἰδίας ἕνεκα ῥᾳϑυμίας τοὺς ἄλλους 

πάντας Ἕλληνας εἰς δουλείαν προέσϑαι, καὶ ἔγωγ᾽ αὐτὸς 
s μὲν τεϑνάναι μᾶλλον ἂν ἢ ταῦτ᾽ εἰρηκέναι βουλοίμην" 

οὐ μὴν ἀλλ᾽ εἴ τις ἄλλος λέγει καὶ ὑμᾶς πείϑει. ἔστω, μὴ 

ἀμύνεσϑε, ἅπαντα πρόεσϑε. εἰ δὲ μηδενὶ τοῦτο δοκεῖ, 50 

τοὐναντίον δὲ πρόϊσμεν ἅπαντες, ὅτι ὅσῳ ἂν πλειόνων 

ἐάσωμεν ἐχεῖνον γενέσϑαι κύριον, τοσούτῳ χαλεπωτέρῳ 

10 χαὶ ἰσχυροτέρῳ χρησόμεϑ'᾽ ἐχϑρῷ, ποῖ ἀναδυόμεϑα; ἢ τί 

μέλλομεν; ἢ πότ᾽ ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι τὰ δέοντα ποιεῖν τιο 
ἐθελήσομεν: οὅταν νὴ 4 ἀναγκαῖον ἢ.“ ἀλλ᾽ ἣν μὲν ἄν 51 

τις ἐλευϑέρων ἀνθρώπων ἀνάγκην εἴποι, οὐ μόνον ἤδη 

πάρεστιν, ἀλλὰ χαὶ πάλαι παρελήλυϑεν, τὴν δὲ τῶν δού- 

is λὼν ἀπεύχεσϑαι [δήπου μὴ γενέσϑαι]) δεῖ. διαφέρει δὲ 
Tí; ὅτι ἐστὶν ἐλευϑέρῳ μὲν ἀνθρώπῳ μεγίστη ἀνάγκη ἡ 

ὑπὲρ τῶν γιγνομένων αἰσχύνη. καὶ μείζω ταύτης οὐκ 

οἶδ᾽ ἥντιν᾽ ἂν εἴποιμεν" δούλῳ δὲ πληγαὶ καὶ ὃ τοῦ σώ- 

ματος αἰκισμός., ἃ μήτε γένοιτο οὔτε λέγειν ἄξιον. 

80 Πάντα τοίνυν τἄλλ᾽ εἰπὼν ἂν ἡδέως καὶ δείξας ὃν 5 r2 

τρόπον ὑμᾶς ἔνιοι χκαταπολιτεύονται, τὰ μὲν ἄλλ᾽ ἐάσω" 

ἀλλ᾽ ἐπειδάν τι τῶν πρὸς Φίλιππον ἐμπέσῃ, εὐθὺς ἀνα- 
στάς τις λέγει «τὸ τὴν εἰρήνην ἄγειν ὡς ἀγαϑόν“ x«i 

»τὸ τρέφειν δύναμιν μεγάλην ὡς χαλεπόν“ καὶ διαρπά- 

25 ζειν τινὲς τὰ χρήματα βούλονται“, καὶ τοιούτους λόγους, 

ἐξ ὧν ἀναβάλλουσι μὲν ὑμᾶς, ἡσυχίαν δὲ ποιοῦσιν ἐκείνῳ 

πράττειν 0 τι βούλεται. ἐκ δὲ τούτων περιγίγνεται, ὑμῖν 53 

103 μὲν ἡ σχολὴ καὶ τὸ μηδὲν ἤδη ποιεῖν, ὃ δέδοιχ᾽ ὕπως 

μή z09' ἡγήσεσϑ᾽ ἐπὶ πολλῷ γεγενῆσϑαι, τούτοις δ᾽ αἱ 
80 χάριτες χαὶ ὃ μισϑὸς ὁ τούτων. ἐγὼ δ᾽ οἴομαι τὴν μὲν 
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εἰρήνην ἄγειν οὐχ ὑμᾶς δεῖν πείϑειν, οἱ πεπεισμένοι κάϑ- 
ησϑε, ἀλλὰ τὸν τὰ τοῦ πολέμου πράττοντα (ἂν γὰρ 
9 - - , 5 3 3 iy E e , , 3 ἐχεῖνος πεισϑῆ. τά γ᾽ ἀφ᾽ ὑμῶν ὑπάρχει)" νομίξευιν ὃ 
Ἂν , 3 CC) , M 9 2 εἶναι χαλεπά, οὐχ ὅσ᾽ ἂν elg σωτηρίαν δαπανῶμεν, ἀλλ 

e , ki)! ^ A2 , - * ^ 

ἃ πεισόμεϑα. ἂν ταῦτα μὴ ᾿ϑέλωμεν ποιεῖν" xci τὸ ÓL- 
αἀρπασϑήσεσϑαν τὰ χρήματα τῷ φυλαχὴν εἰπεῖν δι’ ἣν 

σῳϑήσεται κωλύειν, οὐχὶ τῷ τοῦ συμφέροντος ἀφεστάναι. 

καίτοι ἔγωγ᾽ ἀγαναχτῷῶ xci αὐτὸ τοῦτ᾽ ὦ ἄνδρες '49-- 
ναῖοι. εἰ τὰ μὲν χρήματα λυπεῖ τινας ὑμῶν εἶ διαρπα- 

σϑήσεται, ἃ καὶ φυλάττειν καὶ κολάζειν τοὺς ἀδικοῦντας 

ἐφ᾽ ὑμῖν ἐστιν, τὴν δ᾽ “Ελλάδα πᾶσαν οὑτωσὶ Φίλιππος 

ἐφεξῆς ἁρπάξων οὐ λυπεῖ, καὶ ταῦτ᾽ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἁρπάξων. 
Τί zov οὖν ἐστιν τὸ αἴτιον ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι τὸ 

τὸν μὲν οὕτω φανερῶς στρατεύοντα. ἀδικοῦντα, πόλεις 

χαταλαμβάνοντα μηδένα τούτων πώποτ᾽ εἰπεῖν ὡς πό- 15 

λεμον ποιεῖ. τοὺς δὲ μὴ ἐπιτρέπειν μηδὲ προΐεσϑαι ταῦτα 

συμβουλεύοντας. τούτους τὸν πόλεμον ποιήσειν αἰτιᾶ- 

σϑαι; ἐγὼ διδάξω" ὅτι τὴν ὀργὴν ἣν εἶχός ἐστι γε- 

νέσϑαι παρ᾽ ὑμῖν, ἄν τι λυπῆσϑε τῷ πολέμῳ. εἰς τοὺς 
ὑπὲρ ὑμῶν λέγοντας τὰ βέλτιστα τρέψαι βούλονται, ἵνα 30 

τούτους χρίνητε, μὴ Φίλιππον ἀμύνησϑε, καὶ κατηγορῶ- 

σιν αὐτοί, μὴ δίκην δῶσιν ὧν ποιοῦσι νῦν. τοῦτ᾽ αὐτοῖς 

δύναται τὸ λέγειν ὡς ἄρα βούλονταν πόλεμόν τινὲς ποι- 
-- , e - * : ' , e , er 2 , 

ἤσαι παρ᾽ ὑμῖν, καὶ περὶ τούτου ἡ διαδικασία αὕτη ἐστίν. 

νός πῶ πόλεμον, καὶ ἄλλα πολλὰ Φίλιππος ἔχει τῶν τῆς 36 

πόλεως x«i νῦν εἰς Καρδίαν πέπομφε βοήϑειαν. εἰ u£v- 

τοι βουλόμεϑ᾽ ἡμεῖς μὴ προσποιεῖσϑαι πολεμεῖν αὐτὸν 

ἡμῖν, ἀνοητότατος πάντων ἂν εἴη τῶν ὄντων ἀνθρώπων, 

59 εἰ τοῦτ ἐξελέγχοι. ἀλλ᾽ ἐπειδὰν ἐπ’ αὐτοὺς ἡμᾶς ln, τί so 

ἐγὼ δ᾽ ] οἷδ᾽ ἀκριβῶς ὅτι, οὐ γράψαντος Avalon οὐδε- 104 
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φήσομεν: ἐχεῖνος μὲν γὰρ οὐ πολεμεῖν, ὥσπερ οὐδ᾽ C ps(- 
ταις, τῶν στρατιωτῶν ὄντων ἐν τῇ χώρᾳ, οὐδὲ Φεραίοις 

πρότερον, πρὸς τὰ τείχη προσβάλλων αὐτῶν, οὐδ᾽ 'OXvv- 

ϑίοις ἐξ ἀρχῆς. ἕως ἐν αὐτῇ τῇ χώρᾳ τὸ στράτευμα 
παρῆν ἔχων. ἢ καὶ τότε τοὺς ἀμύνεσϑαι χελεύοντας πολε- 

μον ποιεῖν φήσομεν; οὐκοῦν ὑπόλοιπον δουλεύειν" οὐ 

γὰρ ἄλλο γ᾽ οὐδέν ἐστι μεταξὺ τοῦ μήτ᾽ ἀμύνεσϑαν μήτ᾽ 
ἄγειν ἡσυχίαν ἐᾶσϑαι. καὶ μὴν οὐχ ὑπὲρ τῶν ἴσων ὑμῖν 

x«l τοῖς ἄλλοις ἔσϑ᾽ ὁ κίνδυνος" οὐ γὰρ ὑφ᾽ αὑτῷ τὴν 
πόλιν ποιήσασϑαι βούλεται Φίλιππος, ἀλλ᾽ ὅλως ἀνελεῖν. 
οἶδεν γὰρ ἀκριβῶς ὅτι δουλεύειν μὲν ὑμεῖς οὔτ᾽ ἐϑελή- 

ὅετε, οὔτ᾽, ἂν ἐϑελήσητ᾽, ἐπιστήσεσϑε (ἄρχειν γὰρ εἶ- 
ὦϑατε), πράγματα δ᾽ αὐτῷ παρασχεῖν, ἂν καιρὸν λάβητε, 
πλείω τῶν ἄλλων ἁπάντων ἀνθρώπων δυνήσεσϑε. 

Ὡς οὖν ὑπὲρ τῶν ἐσχάτων ὕντος τοῦ ἀγῶνος. οὕτω 

προσήκει γιγνώσκειν, καὶ τοὺς πεπραχότας αὑτοὺς ἐκείνῳ 

μισεῖν καὶ ἀποτυμπανίσαι" οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστιν τῶν 
ἔξω τῆς πόλεως ἐχϑρῶν χρατῆσαι, πρὶν ἂν τοὺς ἐν αὐτῇ 
τῇ πόλει κολάσητ᾽ ἐχϑρούς. πόϑεν οἴεσϑε νῦν αὐτὸν 

05 ὑβρίζειν ὑμᾶς (οὐδὲν γὰρ ἄλλ᾽ ἔμοιγε δοχεῖ ποιεῖν ἢ 

τοῦτο) xci τοὺς μὲν ἄλλους εὖ ποιοῦντα, εἶ μηδὲν ἄλλο, 
ἐξαπατᾶν, ὑμῖν δ᾽ ἀπειλεῖν ἤδη; οἷον Θετταλοὺς πολλὰ 

δοὺς ὑπηγάγετ᾽ εἰς τὴν νῦν παροῦσαν δουλείαν" οὐδ᾽ 

ἂν εἰπεῖν δύναιτ᾽ οὐδεὶς ὅσα τοὺς ταλαιπώρους Ὀλυν- 

ϑίους πρότερον δοὺς Ποτείδαιαν ἐξηπάτησεν καὶ πόλλ᾽ 

ἕτερα Θηβαίους νῦν ὑπάγει τὴν Βοιωτίαν αὐτοῖς παρα- 

δοὺς χαὶ ἀπαλλάξας πολέμου πολλοῦ καὶ χαλεποῦ" ὥστε 

χαρπωσάμενοί τιν᾽ ἕχαστοι τούτων πλεονεξίαν οἱ μὲν 

ἤδη πεπόνθασιν ἃ δὴ πάντες ἴσασιν, οἱ δ᾽ ὕταν ποτὲ 

συμβῇ πείσονται. ὑμεῖς δ᾽ ὧν μὲν ἀπεστέρησϑε, σιωπῶ" 
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ἀλλ ἐν αὐτῷ τῷ τὴν εἰρήνην ποιήσασϑαι, πόσ᾽ ἐξηπά- 

τησϑε, πόσων ἀπεστέρησϑε. οὐχὶ Φωκέας, οὐ Πύλας, 

οὐχὶ τἀπὶ Θράχης., “Ζορίσχον, Σέρριον, τὸν Κερσοβλέ- 
zTQv αὐτόν; οὐ νῦν τὴν πόλιν τὴν Καρδιανῶν ἔχει καὶ 

ὁμολογεῖ: τί ποτ᾽ οὖν ἐχείνως τοῖς ἄλλοις x«l οὐ τὸν 

αὐτὸν τρόπον ὑμῖν προσφέρεται: ὅτι ἐν μόνῃ τῶν πα- 

σῶν πόλεων τῇ ἡμετέρᾳ ἄδει᾽ ὑπὲρ τῶν ἐχϑρῶν λέγειν 

δέδοται, καὶ λαβόντα χρήματ᾽ αὐτὸν ἀσφαλές ἐστι λέγειν 

παρ᾽ ὑμῖν, κἂν ἀφηρημένοι τὰ ὑμέτερ᾽ αὐτῶν ἦτε. οὐκ ἦν 

ἀσφαλὲς λέγειν ἐν Ὀλύνϑῳ τὰ Φιλίππου μὴ σὺν εὖ πεπον- 

ϑότων τῶν πολλῶν Ολυνϑίων τῷ Ποτείδαιαν καρποῦ- 

σϑαι" οὐκ ἣν ἀσφαλὲς λέγειν ἐν Θετταλίᾳ τὰ Φιλίππου 

μηδὲν εὖ πεπονθότος τοῦ πλήϑους τοῦ Θετταλῶν τῷ 

τοὺς τυράννους ἐχβαλεῖν Φίλιππον αὐτοῖς χαὶ τὴν πυ- 

λαίαν ἀποδοῦναι" οὐκ ἣν ἐν Θήβαις ἀσφαλές, πρὶν τὴν 
Βοιωτίαν ἀπέδωκεν καὶ τοὺς Φωχέας ἀνεῖλεν. ἀλλ᾽ ᾿41ϑή- 
νησιν, οὐ μόνον μφίπολιν καὶ τὴν Καρδιανῶν χώραν 

ἀπεστερηκχότος Φιλίππου, ἀλλὰ xci κατασχευάξοντος ὑμῖν 

ἐπιτείχισμα τὴν Εὔβοιαν xci νῦν ἐπὶ Βυξάντιον παριόν- 

τος, ἀσφαλές ἔστι λέγειν ὑπὲρ Φιλίππου. καὶ γάρ τοι 

τούτων μὲν ἔχ πτωχῶν ἔνιοι ταχὺ πλούσιοι γίγνονται 
x«l ἐξ ἀνωνύμων καὶ ἀδόξων ἔνδοξοι xci γνώριμοι, ὑμεῖς 

δὲ τοὐναντίον ἐχ μὲν ἐνδόξων ἄδοξοι, ἐκ δ᾽ εὐπόρων 
ἄποροι" πόλεως γὰρ ἔγωγε πλοῦτον ἡγοῦμαι συμμάχους, 

πίστιν, εὔνοιαν, ὧν πάντων £69" ὑμεῖς ἄποροι. ἐκ δὲ τοῦ 
τούτων ὀλιγώρως ἔχειν καὶ ἐᾶν ταῦτα φέρεσϑαι ὃ μὲν εὐ- 

δαίμων καὶ μέγας καὶ φοβερὸς πᾶσιν Ἕλλησιν καὶ βαρβά- 

ροις, ὑμεῖς δ᾽ ἔρημοι καὶ ταπεινοί, τῇ τῶν ὠνίων ἀφϑο- 

νίᾳ λαμπροί, τῇ δ᾽ ὧν προσῆκε παρασκευῇ καταγέλαστοι. 

οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον περί 9' ὑμῶν xci περὶ αὑτῶν 
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ἐνίους τῶν λεγόντων ὁρῶ βουλευομένους" ὑμᾶς μὲν γὰρ 

ἡσυχίαν ἄγειν φασὶ δεῖν, κἄν τις ὑμᾶς ἀδικῇ, αὐτοὶ δ᾽ 

οὐ δύνανται παρ᾽ ὑμῖν ἡσυχίαν ἄγειν οὐδενὸς αὐτοὺς 

ἀδικοῦντος. 

& Εἶτά φησιν ὃς ἂν τύχῃ παρελϑών" ..οὐ γὰρ ἐϑέλεις 
γράφειν, οὐδὲ κινδυνεύειν, ἀλλ᾽ ἄτολμος εἶ καὶ μαλακός“, 

ἐγὼ δὲ ϑρασὺς μὲν χαὶ βδελυρὸς καὶ ἀναιδὴς οὔτ᾽ εἰμὶ 

μήτε γενοίμην, ἀνδρειότερον μέντοι πολλῶν πάνυ τῶν 

ἱταμῶς πολιτευομένων παρ᾽ ὑμῖν ἐμαυτὸν ἡγοῦμαι. ὅστις 

10 μὲν γὰρ ὦ ἄνδρες ᾿“ϑηναῖον παριδὼν ἃ συνοίσει τῇ πό- 

λει, χρίνει, δημεύει, δίδωσιν, κατηγορεῖ, οὐδεμιᾷ ταῦτ᾽ 

ἀνδρείᾳ ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἔχων ἐνέχυρον τῆς αὑτοῦ σωτηρίας 

107 τὸ πρὸς χάριν ὑμῖν λέγειν καὶ  πολιτεύεσϑαι ἀσφαλῶς 

β ϑροασύς ἐστιν" ὅστις δ᾽ ὑπὲρ τοῦ βελτίστου πολλὰ τοῖς 

16 ὑμετέροις ἐναντιοῦται βουλήμασιν, καὶ μηδὲν λέγει πρὸς 

χάριν, ἀλλὰ τὸ βέλτιστον αἰεί, καὶ τὴν τοιαύτην πολι- 

τείαν προαιρεῖται, ἐν ἧ πλειόνων ἡ τύχη κυρία γίγνεται 

ἢ οἱ λογισμοί, τούτων δ᾽ ἀμφοτέρων ἑαυτὸν ὑπεύϑυνον 

ὑμῖν παρέχει, οὗτός ἐστ᾽ ἀνδρεῖος, καὶ χρήσιμος πο- 

50 λίτης ὁ τοιοῦτός ἐστιν, οὐχ οἱ τῆς παρ᾽ ἡμέραν χάριτος 
τὰ μέγιστα τῆς πόλεως ἀπολωλεχότες, οὺς ἐγὼ τοσούτου 

δέω ζηλοῦν ἢ νομίξειν ἀξίους πολίτας τῆς πόλεως εἶναι, 

ὥστ᾽ εἴ τις ἔροιτό με΄ ..εἶπέ μοι, σὺ δὲ τί τὴν πόλιν ἡμῖν 
ἀγαϑὸν πεποίηκας: ἔχων ὦ ἄνδρες ᾿4“ϑηναῖοι καὶ τρι- 

55 ηραρχίας εἰπεῖν καὶ χορηγίας καὶ χρημάτων εἰσφορὰς καὶ 

λύσεις αἰχμαλώτων καὶ τοιαύτας ἄλλας φιλανθρωπίας, 

οὐδὲν ἂν τούτων εἴποιμι. ἀλλ᾿ ὅτι τῶν τοιούτων πολι- 
τευμάτων οὐδὲν πολιτεύομαι, ἀλλὰ δυνάμενος ἂν ἴσως, 

ὥσπερ καὶ ἕτεροι, καὶ κατηγορεῖν καὶ χαρίζεσϑαι καὶ δη- 

380 μεύειν χαὶ τἄλλ᾽ ὃ ποιοῦσιν οὗτοι ποιεῖν, οὐδ᾽ ἐφ᾽ ἕν 
ΘΈΜΟΒΤΗ., Voll T 
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τούτων πώποτ᾽ ἐμαυτὸν ἔταξα, οὐδὲ προήχϑην o09" ὑπὸ 

κέρδους οὔϑ᾽ ὑπὸ φιλοτιμίας, ἀλλὰ διατελῶ λέγων ἐξ ὧν 

ἐγὼ μὲν πολλῶν ἐλάττων εἰμὶ παρ᾽ ὑμῖν, ὑμεῖς δ᾽, εἶ 
πείσεσϑέ μοι, μείξους ἂν εἴητε" οὕτω γὰρ ἴσως ἀνεπί- 

φϑονον εἰπεῖν. οὐδ᾽ ἔμοιγε Óoxei δικαίου τοῦτ᾽ εἶναι πο- 

λίτου, τοιαῦτα πολιτεύμαϑ᾽ εὑρίσκειν ἐξ ὧν ἐγὼ μὲν 
M e M f 3 , e - M M x e 

πρῶτος ὑμῶν ἔσομαι εὐϑέως, ὑμεῖς δὲ τῶν ἄλλων ὕστα- 

τοι" ἀλλὰ συναυξάνεσϑαι δεῖ τὴν πόλιν τοῖς τῶν ἀγαϑῶν 

πολιτῶν πολιτεύμασι, καὶ τὸ βέλτιστον αἰεί, μὴ τὸ ῥᾷστον 
er , e 3 9 93 » M Aj € , , ^ 

ἅπαντας λέγειν" ἐπ᾽ ἐκεῖνο uiv γὰρ "|| φύσις αὐτὴ βαδὶ- 
- 3 ' - M LÀ /, - , , 

tive, ἐπὶ τοῦτο δὲ τῷ λόγῳ δεῖ προάγεσϑαι διδάσκοντα 

τὸν ἀγαϑὺν πολίτην. 

Ἤδη τοίνυν τινὸς ἤκουσα τοιοῦτόν τι λέγοντος, ὡς 
ἄρ᾽ ἐγὼ λέγω μὲν αἰεὶ τὰ βέλτιστα, ἔστι δ᾽ οὐδὲν ἀλλ᾽ 
ἢ λόγοι τὰ παρ᾽ ἐμοῦ. δεῖ δ᾽ ἔργων τῇ πόλει καὶ πράξεώ ἢ λόγοι τὰ παρ᾽ ἐμοῦ, δεῖ ργῶν τῇ «i πράξεώς 

τινος. ἐγὼ δ᾽ ὡς ἔχω περὶ τούτων. λέξω πρὸς ὑμᾶς καὶ 
3 9 ^4. 3. 8 ν ἡ - , 

ovx ἀποχρύψομαι. οὐδ᾽ εἶναι vouíto τοῦ συμβουλεύον- 

τος ὑμῖν ἔργον οὐδὲν πλὴν εἰπεῖν τὰ βέλτιστα. καὶ τοῦϑ᾽ 

ὅτι τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον ῥαδίως οἶμαι δείξειν. ἴστε 

γὰρ δήπου τοῦϑ'᾽., ὅτι Τιμόϑεός ποτ᾽ ἐχεῖνος ἐν ὑμῖν 

ἐδημηγόρησεν ὡς δεῖ βοηϑεῖν x«i τοὺς Εὐβοέας σῴξειν, 
E P5 - , 5 , " , CY er 

ὅτε Θηβαῖοι κατεδουλοῦντ᾽ αὐτούς, xci λέγων εἶπεν οὕτω 

πῶς" ,&zx£ uot, βουλεύεσϑες“, ἔφη, «Θηβαίους ἔχοντες ἐν 

νήσῳ, τί χρήσεσϑε καὶ τί δεῖ ποιεῖν; οὐκ ἐμπλήσετε τὴν 

ϑάλατταν ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι τριήρων; οὐκ ἀναστάντες 

ἤδη πορεύσεσϑ'᾽ εἰς τὸν Πειραιᾶ; οὐ καϑέλξετε τὰς ναῦς ;* 

οὐχοῦν εἶπε μὲν ταῦϑ᾽ 6 Τιμόϑεος, ἐποιήσατε δ᾽ ὑμεῖς" 

ἐχ δὲ τούτων ἀμφοτέρων τὸ πρᾶγμ᾽ ἐπράχϑη. εἰ δ᾽ ὁ 
' 3* e U , μὲ - 

μὲν εἶπεν ὡς οἷόν τε τὰ ἄριστα, ὥσπερ εἶπεν, ὑμεῖς δ᾽ 
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ἀπερρᾳϑυμήσατε καὶ μηδὲν ὑπηκούσατε, &Q' ἂν ἣν γεγονός so 
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τι τῶν τότε συμβάντων τῇ πόλει; οὐχ οἷόν τε. οὕτω τοί- 

vvv xci περὶ ὧν ἂν ἐγὼ λέγω [καὶ περὶ ὧν ἂν ὃ δεῖν᾽ 

εἴπῃ], τὰ μὲν ἔργα παρ᾽ ὑμῶν αὐτῶν ξητεῖτε, τὰ δὲ βέλ- 

τιστ᾽ ἐπιστήμη λέγειν παρὰ τοῦ παριόντος. 

Ἐν χεφαλαίῳ δ᾽ ἃ λέγω φράσας καταβῆναι βούλομαι. 

χρήματ᾽ εἰσφέρειν φημὶ δεῖν" τὴν ὑπάρχουσαν δύναμιν 

συνέχειν, ἐπανορϑοῦντας εἴ τι δοχεῖ μὴ καλῶς ἔχειν, μὴ 

ὅσοις ἄν τις αἰτιάσηται τὸ ὅλον χαταλύοντας᾽ πρέσβεις 

ἐχπέμπειν πανταχοῖ τοὺς διδάξοντας. νουϑετήσοντας, πρά- 

ξοντας᾽ παρὰ πάντα ταῦτα τοὺς ἐπὶ τοῖς πράγμασιν δω- 

ροδοχοῦντας χολάζξειν καὶ μισεῖν πανταχοῦ, ἵν᾽ οὗ μέτριοι 

καὶ δικαίους αὑτοὺς παρέχοντες εὖ βεβουλεῦσϑαι δο- 

χῶσι καὶ τοῖς ἄλλοις χαὶ ἑαυτοῖς. ἂν οὕτω τοῖς πράγ- 

μασι χρῆσϑε καὶ παύσησϑ᾽ ὀλιγωροῦντες ἁπάντων, ἴσως 

ἄν, ἴσως xci νῦν ἔτι βελτίω γένοιτο. εἰ μέντοι καϑεδεῖ- 

ὅϑε, ἄχρι τοῦ ϑορυβῆσαι χαὶ ἐπαινέσαι σπουδάζοντες, 
ἐὰν δὲ δέῃ τι ποιεῖν ἀναδυόμενοι, οὐχ δρῶ λόγον ὅστις 

ἄνευ τοῦ ποιεῖν ὑμᾶς & προσήκει δυνήσεται τὴν πόλιν 

σῶσαι. 
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ΚΑΤᾺ ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂ T 

ὙΠΟΘΕΣΙΣ 

᾿“πλῆ τοῦ λόγου τούτου ἡ ὑπόϑεσις" Φιλίππου γὰρ λόγῳ 
μὲν εἰρήνην ἄγοντος. ἔργῳ δὲ πόλλ᾽ ἀδικοῦντος, συμβουλεύει 
τοῖς ᾿4ϑηναίοις ὃ δήτωρ ἀναστῆναι καὶ ἀμύνασϑαι τὸν βασι- 

λέα, ὡς κινδύνου μεγάλου καὶ αὐτοῖς ἐπικρεμαμένου καὶ πᾶσι 
κοινῇ τοῖς Ἕλλησιν. 5 

Πολλῶν ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι λόγων γιγνομένων ὀλίγου 110 

δεῖν χαϑ' ἑχάστην ἐχχλησίαν περὶ ὧν Φίλιππος, ἀφ᾽ ov 
τὴν εἰρήνην ἐποιήσατο, οὐ μόνον ὑμᾶς, ἀλλὰ καὶ τοὺς 
M 9 - " , 7$5 c , 9 9» 

ἄλλους ἀδικεῖ, xci πάντων οἱδ᾽ ὅτι φησάντων γ᾽ ἄν, εἰ 

«cl μὴ ποιοῦσι τοῦτο, καὶ λέγειν δεῖν καὶ πράττειν ὕπως 10 

ἐχεῖνος παύσεται τῆς ὕβρεως καὶ δίκην δώσει, εἰς τοῦϑ᾽ 

ὑπηγμένα πάντα τὰ πράγματα καὶ προειμέν᾽ ὁρῶ, ὥστε 

δέδοιχα μὴ βλάσφημον μὲν εἰπεῖν. ἀληϑὲς δέ" ei καὶ λέγειν 

ἅπαντες ἐβούλονϑ᾽ οἱ παριόντες χαὶ χειροτονεῖν ὑμεῖς 
2E T [3 , 93 N , 20g" 3 “1 
ἐξ ὧν ὡς φαυλότατ᾽ ἔμελλε τὰ πράγμαϑ᾽ ἕξειν, οὐκ ἂν i5 

ἡγοῦμαι δύνασϑαι χεῖρον ἢ νῦν διατεϑῆναι. πολλὰ μὲν 
5 » 9 ᾿ » , ' 2 3. τὶ ;»$ n οὖν ἴσως ἐστὶν αἴτια τούτων, καὶ οὐ παρ᾽ ἕν οὐδὲ δύ 

εἷς τοῦτο τὰ πράγματ᾽ ἀφῖχται, μάλιστα δ᾽, ἄνπερ ἐξε- 
τάξητ᾽ ὀρϑῶς, εὑρήσετε διὰ τοὺς χαρίξεσϑαι μᾶλλον ἢ 

τὰ βέλτιστα λέγειν προαιρουμένους" ὧν τινες μὲν ὦ so 
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ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι ἐν οἷς εὐδοκιμοῦσιν αὐτοὶ καὶ δύναν- 

ται, ταῦτα φυλάττοντες οὐδεμίαν περὶ τῶν μελλόντων 

πρόνοιαν ἔχουσιν, οὐκοῦν οὐδ᾽ ὑμᾶς οἴονται δεῖν ἔχειν, 
ἕτεροι δὲ τοὺς ἐπὶ τοῖς πράγμασιν ὄντας αἰτιώμενοι καὶ 

διαβάλλοντες οὐδὲν ἄλλο ποιοῦσιν ἢ ὅπως ἡ πόλις παρ᾽ 

αὑτῆς δίκην λήψεται καὶ περὶ τοῦτ᾽ ἔσται, Φιλίππῳ δ᾽ 
ἐξέσται καὶ λέγειν καὶ πράττειν ὅ τι βούλεται. αἱ δὲ 

τοιαῦται πολιτεῖαι συνήϑεις μέν εἶσιν ὑμῖν, αἴτιαι δὲ 

τῶν χαχῶν. ἀξιῶ δ᾽ ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ἄν τι τῶν ἀλη- 
ϑῶν μετὰ παρρησίας λέγω, μηδεμίαν μοι διὰ τοῦτο παρ᾽ 

ὑμῶν ὀργὴν γενέσϑαι. σχοπεῖτε γὰρ ὧδί᾽ ὑμεῖς τὴν 

παρρησίαν ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων οὕτω κοινὴν οἴεσϑε δεῖν 
εἶναι πᾶσι τοῖς ἐν τῇ πόλει, ὥστε καὶ τοῖς ξένοις καὶ 

τοῖς δούλοις αὐτῆς μεταδεδώκατε (χαὶ πολλοὺς ἄν τις 

οἰχέτας ἴδοι παρ᾽ ἡμῖν μετὰ πλείονος ἐξουσίας 0 τι βού- 

λονται λέγοντας ἢ πολίτας ἐν ἐνίαις τῶν ἄλλων πόλεων), 

ἐχ δὲ τοῦ συμβουλεύειν παντάπασιν ἐξεληλάκατε. iV 
ὑμῖν συμβέβηκεν ἔκ τούτου, ἔν μὲν ταῖς ἐκκλησίαις 

τρυφᾶν xci χολαχεύεσϑαι πάντα πρὸς ἡδονὴν ἀκούου- 

σιν, ἐν δὲ τοῖς πράγμασι καὶ τοῖς γιγνομένοις περὶ τῶν 

ἐσχάτων ἤδη κινδυνεύειν. εἰ μὲν οὖν καὶ νῦν οὕτω 

διάκεισϑε, οὐκ ἔχω τί λέγω" εἰ δ᾽ ἃ συμφέρει χωρὶς 
κολαχείας ἐθελήσετ᾽ ἀκούειν, ἕτοιμος λέγειν. καὶ γὰρ 

εἰ πάνυ φαύλως τὰ πράγματ᾽ ἔχει χαὶ πολλὰ προεῖται, 

ὅμως ἔστιν, ἐὰν ὑμεῖς τὰ δέοντα ποιεῖν βούλησϑε, ἔτι 

πάντα ταῦτ᾽ ἐπανορϑώσασϑαι. καὶ παράδοξον μὲν ἴσως 

ἐστὴν ὃ μέλλω λέγειν, ἀληϑὲς Ó£ τὸ χείριστον ἐν 

τοῖς παρεληλυϑόσιν τοῦτο πρὸς τὰ μέλλοντα βέλτιστον 

ὑπάρχει. τί οὖν ἐστι τοῦτο; ὅτι οὔτε μικρὸν οὔτε μέγ᾽ 

οὐδὲν τῶν δεόντων ποιούντων ὑμῶν χαχῶς τὰ πράγματ᾽ 

VIII 34 
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“3 9 , , , τι - , er 

&yst, ἐπεί τοι, εἰ πάνϑ'᾽ ἃ προσῆκε πραττόντων οὕτω 

διέκειτο, οὐδ᾽ ἂν ἐλπὶς ἦν αὐτὰ γενέσϑαι βελτίω. νῦν 
^ s c Lm e , ' - 3 y 

δὲ τῆς ῥᾳθυμίας τῆς ὑμετέρας καὶ τῆς ἀμελείας κεκρά- 
» - ΄ ᾽ » , 9 "v τηχὲ Φίλιππος, τῆς πόλεως δ᾽ οὐ κεκράτηκεν᾽ οὐδ᾽ ἥτ- 

T1690 ὑμεῖς, ἀλλ᾽ οὐδὲ κεχίνησϑε. 
ys 3 3: e e - , - , 
Εἰ μὲν οὖν ἅπαντες ὡμολογοῦμεν Φίλιππον τῇ πόλει πολε- 
^ ' M , , , 9 M PL Am», ' μιεῖν καὶ τὴν εἰρήνην παραβαίνειν. οὐδὲν ἄλλ᾽ ἔδει τὸν mag- 

, , M , ^ er ? , Ae , 

ἐόντα λέγειν καὶ συμβουλεύειν ἢ ὅπως ἀσφαλέστατα καὶ ῥᾷστ 

αὐτὸν ἀμυνούμεϑα᾽ ἐπειδὴ δ᾽ οὕτως ἀτόπως ἔνιοι διάκεινται, 
* 

ὥστε πόλεις καταλαμβάνοντος ἐκείνου καὶ πολλὰ τῶν ὑμετέρων 

ἔχοντος καὶ πάντας ἀνθρώπους ἀδικοῦντος ἀνέχεσϑαί τινων 
ἐν ταῖς ἐκκλησίαις λεγόντων πολλάκις ὡς ἡμῶν τινές εἰσιν οἵ 

ποιοῦντες τὸν πόλεμον, ἀνάγκη φυλάττεσϑαι καὶ διορϑοῦσϑαι 

περὶ τούτου" ἔστι γὰρ δέος μήποϑ᾽ ὡς ἀμυνούμεϑα γράψας 

τις καὶ συμβουλεύσας εἰς τὴν αἰτίαν ἐμπέσῃ τοῦ πεποιηκέναι 

τὸν πόλεμον. ἐγὼ δὲ τοῦτο πρῶτον ἁπάντων λέγω καὶ διορί- 

ἕομαι, εἰ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστι τὸ βουλεύεσϑαι περὶ τοῦ πότερον εἰρή- 

νὴν ἄγειν ἢ πολεμεῖν δεῖ. Εἰ μὲν οὖν ἔξεστιν εἰρήνην 

ἄγειν τῇ πόλει καὶ ἐφ᾽ ἡμῖν ἔστιν τοῦτο, (v ἐντεῦϑεν 
ἄρξωμαι, φήμ᾽ ἔγωγ᾽ ἄγειν ἡμᾶς δεῖν, καὶ τὸν ταῦτα 

λέγοντα γράφειν καὶ πράττειν καὶ μὴ φενακίξειν ἀξιῶ" 

εἰ δ᾽ ἕτερος τὰ ὅπλ᾽ ἐν ταῖς χερσὶν ἔχων καὶ δύναμιν 
πολλὴν περὶ αὑτὸν τοὔνομα μὲν τὸ τῆς εἰρήνης ὑμῖν προ- 

βάλλει, τοῖς δ᾽ ἔργοις αὐτὸς τοῖς τοῦ πολέμου χρῆται, τί 
λοιπὸν ἄλλο πλὴν ἀμύνεσϑαι; φάσχειν δ᾽ εἰρήνην ἄγειν εἰ 

βούλεσϑε, ὥσπερ éxsivog, οὐ διαφέρομαι. εἰ δέ] τις ταύτην 

εἰρήνην ὑπολαμβάνει. ἐξ ἧς ἐκεῖνος πάντα τἄλλα λαβὼν ἐφ᾽ 
€ e - » , , E ἡμᾶς ἥξει, πρῶτον μὲν μαίνεται, ἔπειτ᾽ ἐκείνῳ παρ᾽ ὑμῶν, 

3 S - 3.73 7 , ; - 3 1 9 M et 

οὐχ ὑμῖν παρ᾽ ἐχείνου τὴν εἰρήνην λέγει" τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ὃ 

τῶν ἀναλισκομένων χρημάτων πάντων Φίλιππος ὠνεῖται, 

αὐτὸς μὲν πολεμεῖν ὑμῖν, ὑφ᾽ ὑμῶν δὲ μὴ πολεμεῖσϑαι. 

1129 

10 

15 

20: 

25 

113 

80 



ix] ΚΑΤᾺ ΦΙΛΙΠΠΟῪ T 108 

Καὶ μὴν εἰ μέχρι τούτου περιμενοῦμεν, ἕως ἂν ἡμῖν 10 
ὁμολογήσῃ πολεμεῖν, πάντων ἐσμὲν εὐηϑθέστατοι" οὐδὲ 

γὰρ ἂν ἐπὶ τὴν [vvv αὐτὴν βαδίξῃ καὶ τὸν Πειραιᾶ, 
τοῦτ᾽ ἐρεῖ, εἴπερ οἷς πρὸς τοὺς ἄλλους πεποίηκε δεῖ 

s τεχμαίρεσϑαι. τοῦτο μὲν γὰρ Ὀλυνϑίοις, τετταράκοντ᾽ 11 

ἀπέχων τῆς πόλεως στάδια, εἶπεν ὅτι δεῖ δυοῖν ϑάτερον, 
ἢ ̓ κείνους ἐν Ὀλύνϑῳ μὴ οἰκεῖν ἢ αὐτὸν ἐν Μακεδονίᾳ, 
πάντα τὸν ἄλλον χρόνον, εἴ τις αὐτὸν αἰτιάσαυτό τι 

τοιοῦτον, ἀγανακτῶν xci πρέσβεις πέμπων τοὺς ἀπολο- 

10 γησομένους" τοῦτο δ᾽ εἰς Φωχέας ὡς πρὸς συμμάχους 

ἐπορεύετο, χαὶ πρέσβεις Φωκέων ἦσαν οἱ παρηκολού- 

ϑουν αὐτῷ πορευομένῳ, καὶ παρ᾽ ἡμῖν ἤριζον οἱ πολλοὶ 

Θηβαίοις οὐ λυσιτελήσειν τὴν ἐκείνου πάροδον. x«i μὴν 12 

καὶ Φερὰς πρῴην ὡς φίλος καὶ σύμμαχος εἰς Θετταλίαν 

15 ἐλϑὼν ἔχει καταλαβών, xci τὰ τελευταῖα τοῖς ταλαι- 

πώροις Θρείταις τουτοισὶ ἐπισκεψομένους ἔφη τοὺς 

στρατιώτας πεπομφέναι κατ᾽ εὔνοιαν" πυνϑάνεσϑαι γὰρ 

αὐτοὺς ὡς νοσοῦσι. καὶ στασιάξουσιν, συμμάχων δ᾽ εἶναι 

xci φίλων ἀληϑινῶν ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς παρεῖναι. 

20 εἶτ᾽ οἴεσθ᾽ αὐτόν, οἱ ἐποίησαν μὲν οὐδὲν ἂν κακόν, μὴ 18 
114 παϑεῖν δ᾽ ἐφυϊλάξαντ᾽ ἂν ἴσως, τούτους μὲν ἐξαπατᾶν 

αἱρεῖσθαι μᾶλλον ἢ προλέγοντα βιάξεσϑαι. ὑμῖν δ᾽ ἐκ 

προρρήσεως πολεμήσειν, καὶ ταῦϑ᾽ ξἕως ἂν ἕχόντες 

ἐξαπατᾶσϑε; οὐχ ἔστι ταῦτα καὶ γὰρ ἂν ἀβελτερώτατος 14 

85 εἴη πάντων ἀνθρώπων, εἰ τῶν ἀδικουμένων ὑμῶν μηδὲν 

ἐγκαλούντων αὐτῷ, ἀλλ ὑμῶν αὐτῶν τινὰς αἰτιωμένων, 

ἐχεῖνος ἐχκλύσας τὴν πρὸς ἀλλήλους ἔριν ὑμῶν καὶ φι- 

λονικίαν ἐφ᾽ αὑτὸν προείποι τρέπεσϑαι, καὶ τῶν παρ᾽ 
ἑαυτοῦ μισϑοφορούντων τοὺς λόγους ἀφέλοιτο, οἷς ἀνα- 

80 βάλλουσιν ὑμᾶς, λέγοντες ὡς ἐκεῖνός γ᾽ οὐ πολεμεῖ τῇ πόλει. 



15 

16 

XIX 253 

18 

104 AHMOZOENOTX [1x 

AX ἔστιν, ὦ πρὸς τοῦ Zlióg, ὅστις εὖ φρονῶν &x τῶν 
ὀνομάτων μᾶλλον ἢ τῶν πραγμάτων τὸν ἄγοντ᾽ εἰρήνην 
ἢ πολεμοῦνϑ᾽ ἑαυτῷ σχέψαιτ᾽ ἄν; οὐδεὶς δήπου. ὁ τοίνυν 

Φίλιππος ἐξ ἀρχῆς, ἄρτι τῆς εἰρήνης γεγονυίας, οὔπω 

Ζιοπείϑους στρατηγοῦντος οὐδὲ τῶν ὄντων ἐν Χερ- 

ρονήσῳ νῦν ἀπεσταλμένων, Σέρριον xci Zfogícxov 

ἐλάμβανεν xci τοὺς ἐκ Σερρείου τείχους καὶ “Ιεροῦ 
ὄρους στρατιώτας ἐξέβαλλεν, οὺς ὃ ὑμέτερος στρατηγὸς 

χατέστησεν. χαίτοι ταῦτα πράττων τί ἐποίει; εἰρήνην 

μὲν γὰρ ὠμωμόκχει. καὶ μηδεὶς εἴπῃ" ..τί δὲ ταῦτ᾽ ἐστίν" 

ἢ «τί τούτων μέλει τῇ πόλει; εἰ μὲν γὰρ μιχρὰ ταῦτ᾽ ἢ 

μηδὲν ὑμῖν αὐτῶν ἔμελεν, ἄλλος ἂν εἴη λόγος οὗτος" τὸ 

δ᾽ εὐσεβὲς xal τὸ δίχαιον, ἄν τ᾽ ἐπὶ μικροῦ τις ἄν τ᾽ ἐπὶ 

μείξονος παραβαίνῃ, τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν. φέρε δὴ 

νῦν, ἡνίχ᾽ εἰς Χερρόνησον, ἣν βασιλεὺς καὶ πάντες οἱ 

Ἕλληνες ὑμετέραν ἐγνώκχκασιν εἷναι, ξένους εἰσπέμπει 

χαὶ βοηϑεῖν ὁμολογεῖ καὶ ἐπιστέλλει ταῦτα, τί ποιεῖ: 

φησὶ μὲν γὰρ οὐ πολεμεῖν, ἐγὼ δὲ το σούτου δέω ταῦτα 

ποιοῦντ᾽ ἐκεῖνον ἄγειν ὁμολογεῖν τὴν πρὸς ὑμᾶς εἰρήνην, 

ὥστε x«l Μ]Ιεγάρων ἁπτόμενον καὶ ἐν Εὐβοίᾳ τυραννίδα 

χατασχευάξοντα καὶ νῦν ἐπὶ Θράχην παριόντα καὶ τὰ ἐν 
Πελοποννήσῳ σχευωρούμενον καὶ zv)! ὅσα πράττει 

μετὰ τῆς δυνάμεως ποιοῦντα λύειν φημὶ τὴν εἰρήνην 

χαὶ πολεμεῖν ὑμῖν, εἰ μὴ χαὶ τοὺς τὰ μηχανήματ᾽ ἔφι- 
στάντας εἰρήνην ἄγειν φήσετε, ἕως ἂν αὐτὰ τοῖς τείχεσιν 

ἤδη προσαγάγωσιν. ἀλλ᾿ οὐ φήσετε" ὁ γὰρ οἷς ἂν ἐγὼ 

ληφϑείην, ταῦτα πράττων xci κατασκχευαξόμενος, οὗτος 

ἐμοὶ πολεμεῖ, κἂν μήπω βάλλῃ μηδὲ τοξεύῃ. τίσιν οὖν 

ὑμεῖς χινδυνεύσαιτ᾽ ἄν, εἴ τι γένοιτο; τῷ τὸν ᾿“Ελλήσ- 
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τὸν πολεμοῦνϑ᾽ ὑμῖν γενέσϑαν κύριον, τῷ Πελοπον- 

νησίους τἀκείνου φρονῆσαι. εἶτα τὸν τοῦτο τὸ μηχάνημ᾽ 

ἐπὶ τὴν πόλιν ἱστάντα, τοῦτον εἰρήνην ἄγειν ἐγὼ φῶ 
πρὸς ὑμᾶς; πολλοῦ γε καὶ δεῖ, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἀνεῖλε 

s Φωκέας, ἀπὸ ταύτης ἔγωγ᾽ αὐτὸν πολεμεῖν δὁρίξομαι. ὑμᾶς 
δ᾽, ἐὰν ἀμύνησϑ᾽ ἤδη, σωφρονήσειν φημί, ἐὰν δ᾽ ἐάσητε, 
οὐδὲ τοῦϑ᾽ ὅταν βούλησϑε δυνήσεσϑαι ποιῆσαι. καὶ το- 

σοῦτόν γ᾽ ἀφέστηκα τῶν ἄλλων ὦ ἄνδρες ᾿4“ϑηναῖον τῶν 
συμβουλευόντων, ὥστ᾽ οὐδὲ δοκεῖ μοι περὶ Χερρονήσου 

10 νῦν σκοπεῖν οὐδὲ Βυζαντίου, ἀλλ᾽ ἐπαμῦναι μὲν τούτοις, 

καὶ διατηρῆσαι μή τι πάϑωσιν, καὶ τοῖς οὖσιν ἐκεῖ νῦν 
στρατιώταις πάνϑ᾽ ὅσων ἂν δέωνται ἀποστεῖλαι. βουλεύε- 

[16 σϑαι μέντοι περὶ πάντων τῶν Ελλήνων ὡς ἔν κινδύνῳ 

μεγάλῳ καϑεστώτων. βούλομαι δ᾽ εἰπεῖν πρὸς ὑμᾶς ἐξ 

15 ὧν ὑπὲρ τῶν πραγμάτων οὕτω φοβοῦμαι, ἵν᾽, εἰ μὲν ὀρ- 
ϑῶς λογίζομαι, μετάσχητε τῶν λογισμῶν καὶ πρόνοιάν 

τιν᾽ ὑμῶν γ᾽ αὐτῶν, εἰ μὴ καὶ τῶν ἄλλων ἄρα βούλεσϑε, 
ποιήσησϑε, ἐὰν δὲ ληρεῖν x«i τετυφῶσϑαι δοκῶ, μήτε 

νῦν μήτ᾽ αὖϑις ὡς ὑγιαίνοντί μοι προσέχητε. 
0 Ὅτι μὲν δὴ μέγας ἐκ μιχροῦ x«l ταπεινοῦ τὸ κατ᾽ 

ἀρχὰς Φίλιππος ηὔξηται, καὶ ἀπίστως καὶ στασιαστικῶς 

ἔχουσι πρὸς αὑτοὺς οἱ Ἕλληνες, καὶ ὅτι πολλῷ παραδοξό- 
τερον ἣν τοσοῦτον αὐτὸν ἐξ ἐχείνου γενέσϑαι ἢ vov, ὅϑ᾽ 

οὕτω πολλὰ προείληφεν, καὶ τὰ λοιπὰ ὑφ᾽ αὑτῷ ποιήσα- 
5 σϑαι, καὶ πάνϑ᾽ ὅσα τοιαῦτ᾽ ἂν ἔχοιμι διεξελϑεῖν, παρα- 

λείψω. ἀλλ ὁρῶ συγχεχωρηχότας ἅπαντας ἀνθρώπους, 

&g ὑμῶν ἀρξαμένους, αὐτῷ, ὑπὲρ οὗ τὸν ἄλλον ἅπαντα 

χρόνον πάντες οἱ πόλεμοι γεγόνασιν οἱ ᾿Ελληνικοί. τί 

οὖν ἐστι τοῦτο; τὸ ποιεῖν ὅ τι βούλεται, xcl καϑ' ἕν᾽ 
80 οὑτωσὶ περιχόπτειν καὶ λωποδυτεῖν τῶν Ἑλλήνων καὶ 
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καταδουλοῦσϑαι τὰς πόλεις ἐπιόντα. καίτοι προστάται 

μὲν ὑμεῖς ἑβδομήκοντ᾽ ἔτη καὶ τρία τῶν Ελλήνων ἐγέ- 
νεῦσϑε, προστάται δὲ τριάχονϑ᾽ ἑνὸς δέοντα “ακεδαιμό- 

γνιοι, ἴσχυσαν δέ τι xci Θηβαῖοι τουτουσὶ τοὺς τελευ- 

ταίους χρόνους μετὰ τὴν év “εύχτροις μάχην. ἀλλ᾽ ὅμως 5 
ot9' ὑμῖν οὔτε Θηβαίοις οὔτε “ακεδαιμονίοις οὐδεπώ- 

zov ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι συνεχωρήϑη τοῦϑ᾽ ὑπὸ τῶν 
Ἑλλήνων, ποιεῖν 0 τι βούλοισϑε, οὐδὲ πολλοῦ δεῖ" ἀλλὰ 

τοῦτο μὲν ὑμῖν, μᾶλλον δὲ τοῖς τότ᾽ οὖσιν ᾿4ϑηναίοις,, 

ἐπειδή τισιν οὐ μετρίως ἐδόκουν προσφέρεσϑαι., πάντες 117 

ᾧοντο δεῖν, καὶ οἱ μηδὲν ἐγκαλεῖν ἔχοντες αὐτοῖς, μετὰ τι 

τῶν ἠδικημένων πολεμεῖν" x«i πάλιν “ακεδαιμονίοις 

ἄρξασιν καὶ παρελϑοῦσιν εἰς τὴν αὐτὴν δυναστείαν ὑμῖν, 
/, ; Ν , - * 

ἐπειδὴ πλεονάξειν ἐπεχείρουν καὶ πέρᾳ τοῦ μετρίου τὰ 

καϑεστηχότ᾽ ἐκίνουν. πάντες εἷς πόλεμον κατέστησαν. καὶ 15 ? ? 

οἱ μηδὲν ἐγκαλοῦντες αὐτοῖς. καὶ ví δεῖ τοὺς ἄλλους λέ- 

γειν; ἀλλ᾽ ἡμεῖς αὐτοὶ καὶ “ακχεδαιμόνιοι, οὐδὲν ἂν εἰπεῖν 

ἔχοντες ἐξ ἀρχῆς ὅ τι ἠδικούμεϑ᾽ ὑπ᾽ ἀλλήλων, ὅμως ὑπὲρ 
ὧν τοὺς ἄλλους ἀδικουμένους ἑωρῶμεν, πολεμεῖν φόμεϑα 

δεῖν. καίτοι πάνϑ᾽ ὅσ᾽ ἐξημάρτηται καὶ “ακεδαιμονίοις 30 

ἐν τοῖς τριάκοντ᾽ ἐχείνοις ἔτεσιν καὶ τοῖς ἡμετέροις προ- 

γόνοις ἐν τοῖς ἑβδομήχοντα, ἐλάττον᾽ ἐστὶν ὦ ἄνδρες 
᾿Αϑηναῖοι, ὧν Φίλιππος ἐν τρισὶ καὶ δέχ᾽ οὐχ ὅλοις ἔτε- 
σιν, οἷς ἐπιπολάζει, ἠδίκηχε τοὺς Ἕλληνας, μᾶλλον δ᾽ 

3 M , , 9 » ᾿ LIONS) , , ο΄’ 

οὐδὲ μέρος τούτων ἔκχεῖνα. καὶ τοῦτ᾽ ἐκ βραχέος λόγου δᾷ- 35 

διον δεῖξαι. Ὄλυνϑον μὲν δὴ x«i Μεϑώνην καὶ ᾿πολλω- 
νίαν καὶ δύο x«l τριάχοντα πόλεις ἐπὶ Θράκης ἐῶ, ἃς 
ἁπάσας οὕτως ὠμῶς ἀνήρηκεν, ὥστε μηδ᾽ εἰ πώποτ᾽ 

ὠκήϑησαν προσελϑόντ᾽ εἶναι ῥάδιον εἰπεῖν" καὶ τὸ Φω- 

κέων ἔϑνος τοσοῦτον ἀνῃρημένον σιωπῶ. ἀλλὰ Θετταλία 30 
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πῶς ἔχει; οὐχὶ τὰς πολιτείας καὶ τὰς πόλεις αὐτῶν παρή- 

ρηται χαὶ τετραρχίας κατέστησεν. ἵνα μὴ μόνον κατὰ 

πόλεις ἀλλὰ καὶ κατ᾽ ἔϑνη δουλεύωσιν; αἱ δ᾽ ἐν Εὐβοίᾳ 
πόλεις οὐκ ἤδη τυραννοῦνται, καὶ ταῦτ᾽ ἐν νήσῳ πλησίον 

S Θη βῶν καὶ ᾿ϑηνῶν; οὐ διαρρήδην εἰς τὰς ἐπιστολὰς 

e γράφειν .«ἐμοὶ δ᾽ ἐστὶν εἰρήνη πρὸς τοὺς ἀχούειν ἐμοῦ 
βουλομένους“; καὶ οὐ γράφειν μὲν ταῦτα, τοῖς δ᾽ ἔργοις 

οὐ ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ Ἑλλήσποντον οἴχεται. πρότερον ἧκεν 
ἐπ’ ᾿ἀμβρακίαν, Ἤλιν ἔχει τηλικαύτην πόλιν ἐν Πελο- 

10 ποννήσῳ, Μεγάροις ἐπεβούλευσε πρῴην, οὔϑ᾽ ἡ Ἑλλὰς 

οὔϑ᾽ ἡ βάρβαρος τὴν πλεονεξίαν χωρεῖ τἀνθρώπου. καὶ 
ταῦϑ'᾽ ὁρῶντες οἱ Ἕλληνες ἅπαντες καὶ ἀκούοντες οὐ 

πέμπομεν πρέσβεις περὶ τούτων πρὸς ἀλλήλους καὶ ἀγανα- 

χτοῦμεν, οὕτω δὲ κακῶς διακείμεθα x«i διορωρύγμεϑα 

is κατὰ πόλεις, ὥστ᾽ ἄχρι τῆς τήμερον ἡμέρας οὐδὲν οὔτε 

τῶν συμφερόντων οὔτε τῶν δεόντων πρᾶξαι δυνάμεϑα, 

οὐδὲ συστῆναι, οὐδὲ κοινωνίαν βοηϑείας καὶ φιλίας οὐδε- 

μίαν ποιήσασϑαι, ἀλλὰ μείξω γιγνόμενον τὸν ἄνϑρωπον 

περιορῶμεν, τὸν χρόνον χερδᾶναι τοῦτον ὃν ἄλλος ἀπόλ- 

30 λυται ἕχαστος ἐγνωκώς, ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ, οὐχ ὅπως σῳ- 
ϑήσεται τὰ τῶν Ελλήνων σχοπῶν οὐδὲ πράττων, ἐπεί, 

ὅτι y' ὥσπερ περίοδος ἢ καταβολὴ πυρετοῦ ἢ ἄλλου τι- 
νὸς χακοῦ καὶ τῷ πάνυ πόρρω δοκοῦντι νῦν ἀφεστάναι 

προσέρχεται, οὐδεὶς ἀγνοεῖ. καὶ μὴν κἀκεῖνό γ᾽ ἴστε, ὅτι 

9.5 ὅσα μὲν ὑπὸ “αχεδαιμονίων ἢ ὑφ᾽ ἡμῶν ἔπασχον oi 
Ἕλληνες, 6AÀ οὖν ὑπὸ γνησίων γ᾽ ὄντων τῆς ᾿Ελλάδος 
ἠδικοῦντο, καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον ἄν τις ὑπέλαβεν τοῦϑ᾽,, 

ὥσπερ ἂν εἰ υἱὸς ἐν οὐσίᾳ πολλῇ γεγονὼς γνήσιος διῴκει 
τι μὴ καλῶς μηδ᾽ ὀρϑῶς, κατ᾽ αὐτὸ μὲν τοῦτ᾽ ἄξιον 

so μέμψεως εἶναι καὶ κατηγορίας, ὡς δ᾽ οὐ προσήκων ἢ ὡς 
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οὐ κληρονόμος τούτων ὧν ταῦτ᾽ ἐποίει, οὐκ ἐνεῖναι λέ- 

γειν. εἰ δέ γε δοῦλος ἢ ὑποβολιμαῖος τὰ μὴ προσήκοντ᾽ 

ἀπώλλυς x«i ἐλυμαίνετο, Ἡράκλεις ὅσῳ μᾶλλον δεινὸν 
2 - » , κ᾽ » 3 9 , τὰ δα τὰς 

καὶ ὀργῆς ἄξιον πάντες ἂν ἔφησαν εἶναι. ἀλλ οὐχ ὑπὲρ 

Φιλίππου x«l ὧν ἐκεῖνος πράττει νῦν, οὐχ οὕτως ἔχου- 
σιν. οὐ μόνον οὐχ Ἕλληνος ὄντος οὐδὲ προσήκοντος 

οὐδὲν τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλ᾿ οὐδὲ βαρβάρου ἐντεῦϑεν ὅϑεν 
χαλὸν εἰπεῖν, ἀλλ᾽ ὀλέϑρου Μακεδόνος, ὅϑεν οὐδ᾽ ἀν- 
δράποδον σπουδαῖον οὐδὲν ἣν πρότερον πρίασϑαι. 

- , er ? , , ' - 

Καίτοι ví τῆς ἐσχάτης ὕβρεως ἀπολείπει; οὐ πρὸς τῷ 
, 3 , M Ἁ , ' P1 LE 

πόλεις ἀνηρηχέναι τίϑησιν μὲν τὰ Πύϑια, τὸν κοινὸν τῶν 

Ἑλλήνων ἀγῶνα, κἂν αὐτὸς μὴ παρῆ; τοὺς δούλους ἀγω- 

νοϑετήσοντας πέμπει; κύριος δὲ Πυλῶν καὶ τῶν ἐπὶ τοὺς 

Ἕλληνας παρόδων ἐστὶν καὶ φρουραῖς καὶ ξένοις τοὺς τόπους 

τούτους κατέχει; ἔχει δὲ καὶ τὴν προμαντείαν τοῦ ϑεοῦ, παρ- 

ὦώσας ἡμᾶς καὶ Θετταλοὺς καὶ Ζωριέας καὶ τοὺς ἄλλους Ap- 

φικτύονας. ἧς οὐδὲ τοῖς Ἕλλησιν ἅπασι μέτεστιν; γράφει δὲ 

Θετταλοῖς ὃν χρὴ τρόπον πολιτεύεσϑαι; πέμπει, δὲ ξένους 

τοὺς μὲν εἰς Πορϑμόν, τὸν δῆμον ἐχβαλοῦντας vov Ερε- 

τριέων, τοὺς δ᾽ ἐπ᾽ Q2gsóv, τύραννον Φιλιστίδην κατα- 

στήσοντας: ἀλλ: ὅμως ταῦϑ᾽ ὁρῶντες οἱ Ἕλληνες ἀνέ- 

χονται, καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον ὥσπερ τὴν χάλαξαν ἔμοιγε 

δοχοῦσιν ϑεωρεῖν. εὐχόμενοι μὴ xc" ἑαυτοὺς ἕκαστοι 

γενέσϑαι, κωλύειν δ᾽ οὐδεὶς ἐπιχειρῶν. οὐ μόνον δ᾽ ἐφ᾽ 

οἷς ἡ Ἑλλὰς ὑβρίξεται ox αὐτοῦ, οὐδεὶς ἀμύνεται, ἀλλ᾽ 

οὐδ᾽ ὑπὲρ ὧν αὐτὸς ἕχαστος ἀδικχεῖται᾽ τοῦτο γὰρ ἤδη 

τοὔσχατόν ἐστιν. οὐ Κορινϑίων ἐπ᾽ Au|Boaxíev ἐλήλυϑε 

xal Δευχάδα; οὐκ χαιῶν Ναύπαχτον ὀμώμοκεν Aivo- 

λοῖς παραδώσειν; οὐχὶ Θηβαίων ᾿Εχῖνον ἀφήρηται., καὶ 

σι 

" 

' 
' 
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ἡμῶν, ἐῶ τἄλλα, ἀλλὰ Χερρονήσου τὴν μεγίστην ἔχει 

πόλιν Καρδίαν; ταῦτα τοίνυν πάδχοντες ἅπαντες μέλ- 

Aouev καὶ μαλακιξζόμεϑα x«i πρὸς τοὺς πλησίον βλέπομεν, 

ἀπιστοῦντες ἀλλήλοις, οὐ τῷ πάντας ἡμᾶς ἀδικοῦντι. 

5 καίτοι τὸν ἅπασιν ἀσελγῶς οὕτω χρώμενον τί οἴεσϑε, 

ἐπειδὰν καϑ' £v ἡμῶν ἑκάστου κύριος γένηται, τί ποι- 

ἤσειν; 

Τί οὖν αἴτιον τουτωνί; οὐ γὰρ ἄνευ λόγου καὶ δικαίας 

αἰτίας οὔτε τόϑ᾽ οὕτως εἶχον ἑτοίμως πρὸς ἐλευϑερίαν 

o οἱ ΓΕλληνες οὔτε νῦν πρὸς τὸ δουλεύειν. ἦν τι TÓT , ἣν 
ὦ ἄνδρες ᾿1ϑηναῖοι ἐν ταῖς τῶν πολλῶν διανοίαις, ὃ 
νῦν οὐκ ἔστιν, ὃ xci τοῦ Περσῶν ἐχράτησε πλούτου καὶ 

ἐλευϑέραν ἦγε τὴν ᾿Ελλάδα καὶ οὔτε ναυμαχίας οὔτε πε- 
Gne μάχης οὐδεμιᾶς ἡττᾶτο, νῦν δ᾽ ἀπολωλὸς ἅπαντα λε- 

15 λύμανται, καὶ ἄνω καὶ κάτω πεποίηκε πάντα τὰ πράγματα. 

τί οὖν ἦν τοῦτο; οὐδὲν ποικίλον οὐδὲ σοφόν, ἀλλ᾽ ὅτι τοὺς 

παρὰ τῶν ἄρχειν βουλομένων ἢ διαφϑείρειν τὴν Ελλάδα 

χρήματα λαμβάνοντας ἅπαντες ἐμίσουν, καὶ χαλεπώτατον 

ἣν τὸ δωροδοχοῦντ᾽ ἐλεγχϑῆναι, καὶ τιμωρίᾳ μεγίστῃ 

20 τοῦτον ἐχόλαζον, καὶ παραίτησις οὐδεμί᾽ ἦν οὐδὲ συγγνώμη. 

τὸν οὖν χαιρὸν ἕχάστου τῶν πραγμάτων, ὃν ἡ τύχη καὶ 

τοῖς ἀμελοῦσι κατὰ τῶν προσεχόντων καὶ τοῖς μηδὲν ἐϑέ- 

λουσι ποιεῖν κατὰ τῶν πάνϑ᾽ ἃ προσήκει πραττόντων πολ- 

1 λάκις παρασχευάζει, οὐκ ἣν πρίασϑαι παρὰ τῶν λεγόν- 

25 τῶν οὐδὲ τῶν στρατηγούντων, οὐδὲ τὴν πρὸς ἀλλήλους 

ὁμόνοιαν, οὐδὲ τὴν πρὸς τοὺς τυράννους χαὶ τοὺς βαρ- 

βάρους ἀπιστίαν, οὐδ᾽ ὅλως τοιοῦτον οὐδέν. νῦν δ᾽ 

ὅπανϑ᾽ ὥσπερ ἐξ ἀγορᾶς ἐχπέπραται ταῦτα, ἀντεισῆχται 
δ᾽ ἀντὶ τούτων ὑφ᾽ ὧν ἀπόλωλε xci νενόσηκεν 1T) Ελλάς. 

80 ταῦτα δ᾽ ἐστὶν τί; ζῆλος, εἴ τις εἴληφέν vv γέλως, ἂν 
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e A. ΄ ας 1 , 4 - ^ , 
ὁμολογῇ συγγνώμη τοῖς ἐλεγχομένοις" μῖσος, ἂν τούτοις 

τις ἐπιτιμᾷ" τἄλλα πάνϑ᾽ ὅσ᾽ ἐκ τοῦ δωροδοκχεῖν ἤρτηται. 

ἐπεὶ τριήρεις ye καὶ σωμάτων πλῆϑος καὶ χρημάτων 

πρόσοδοι καὶ τῆς ἄλλης κατασχευῆς ἀφϑονία, καὶ τἄλλ᾽ 

οἷς ἄν τις ἰσχύειν τὰς πόλεις κρίνοι. νῦν ἅπασι καὶ 

πλείω καὶ μείξω ἐστὶ τῶν τότε πολλῷ. ἀλλὰ ταῦτ᾽ ἄχρη- 

στα, ἄπρακτα, ἀνόνητα ὑπὸ τῶν πωλούντων γίγνεται. 
er, ᾽ er nU. 9 SE. M ^ - ς » , ' Oc, δ᾽ οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει, τὰ μὲν νῦν ὁρᾶτε δήπου καὶ 

οὐδὲν ἐμοῦ προσδεῖσϑε μάρτυρος᾽ τὰ δ᾽ ἐν τοῖς ἄνωϑεν 

χρόνοις ὅτι τἀναντί εἶχεν ἐγὼ δηλώσω, οὐ λόγους 

ἐμαυτοῦ λέγων, ἀλλὰ γράμματα τῶν προγόνων τῶν ὑμε- 

τέρων ἁκεῖνοι χκατέϑεντ᾽ εἰς στήλην χαλκῆν γράψαντες 

εἰς ἀχρόπολιν, οὐχ ἵν᾿ αὐτοῖς ἢ χρήσιμα (καὶ γὰρ ἄνευ τού- 
- , ' , 3:5 , * 53ep. 9:58 NONE ? 

TOv τῶν γραμμάτων τὰ δέοντ᾽ ἐφρόνουν), ἀλλ᾽ ἵν᾿ ὑμεῖς ἔχηϑ 

ὑπομνήματα καὶ παραδείγματα, ὡς ὑπὲρ τῶν τοιούτων σπου- 

δάζειν προσήκει. τί οὖν λέγει τὰ γράμματα; .«.Ἄρϑμιος" φησὶν 

»Πυϑώνακτος Ζελείτης ἄτιμος χαὶ πολέμιος τοῦ δήμου 
-? , ' A / 92 N ἢ , [44 5.6, 

τοῦ ““ϑηναίων καὶ τῶν συμμάχων αὐτὸς καὶ γένος.“ si 

ἡ αἰτία γέγραπται, δι’ ἣν ταῦτ᾽ ἐγένετο" «(ὅτι τὸν χρυ- 

σὺν τὸν ἐκ Μήδων εἰς Πελοπόννησον ἤγαγε.“ ταῦτ᾽ 

ἐστὶ τὰ γράμματα. λογίξεσϑε δὴ πρὸς ϑεῶν, τίς ἣν z09* 
ἡ διάνοια τῶν ᾿1ϑηναίων τῶν τότε ταῦτα ποιούντων, ἢ 

τί τὸ ἀξίωμα. ἐκεῖνοι Ζελείτην τινά, Ἄρϑμιον, δοῦλον 

βασιλέως (ἡ γὰρ Ζέλειά ἐστι τῆς ᾿4σίας), ὅτι τῷ δεσπότῃ 

διακονῶν χρυσίον ἤγαγεν εἰς Πελοπόννησον, οὐκ 4“9ή- 

ναζε, ἐχϑρὸν αὑτῶν ἀνέγραψαν καὶ τῶν συμμάχων αὐτὸν 
' , ^ , E 2 3 M , τι e καὶ γένος. καὶ ἀτίμους. τοῦτο δ᾽ ἐστὶν οὐχ ἣν οὑτωσί 

τις ἂν φήσειεν ἀτιμίαν" τί γὰρ τῷ Ζελείτῃ, τῶν 4ϑηναίων 

κοινῶν εἰ μὴ μεϑέξειν ἔμελλεν; ἀλλ᾽ ἐν τοῖς φονικοῖς 
, , (MEN t E)! ^ - ΄ 

γέγραπται νόμοις, ὑπὲρ ὧν ἂν μὴ διδῷ δίκας φόνου δὲ- 

5 

15 | 

80 
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κάσασϑαν, ἀλλ᾽ εὐαγὲς ἢ τὸ ἀποκτεῖναι, «καὶ ἄτιμος“ φη- 
* , e - ^ , ^ ' , , 

Giv «τεϑνάτω“. τοῦτο δὴ λέγει, καϑαρὸν τὸν τούτων τιν 

ἀποκχτείναντ᾽ εἶναι. οὐχοῦν ἐνόμιζον ἐκεῖνοι τῆς πάντων 45 

τῶν Ἑλλήνων σωτηρίας αὑτοῖς ἐπιμελητέον εἶναι" οὐ 

5 γὰρ ἂν αὐτοῖς ἔμελεν εἴ τις ἐν Πελοποννήσῳ τινὰς ὠνεῖ- 

ται καὶ διαφϑείρει, μὴ τοῦϑ᾽ ὑπολαμβάνουσιν" ἐκόλαζον 
δ᾽ οὕτω x«i ἐτιμωροῦνϑ᾽ oUc αἴσϑοιντο, ὥστε xol στη- 
λίτας ποιεῖν. ἐκ δὲ τούτων εἰχότως τὰ τῶν Ελλήνων ἣν 

τῷ βαρβάρῳ φοβερά, οὐχ ὁ βάρβαρος τοῖς Ἕλλησιν. ἀλλ᾽ 

19 οὐ vOv: οὐ γὰρ οὕτως ἔχεϑ᾽ ὑμεῖς οὔτε πρὸς τὰ τοιαῦτ᾽ 

οὔτε πρὸς τἄλλα, ἀλλὰ πῶς; ἴστ᾽ αὐτοί" τί γὰρ δεῖ περὶ 46 
πάντων ὑμῶν κατηγορεῖν; παραπλησίως δὲ καὶ οὐδὲν βέλτι- 

29 ον] ὑμῶν καὶ πάντες of λοιποὶ Ἕλληνες" διόπερ φήμ᾽ ἔγωγε 
M - - ' - 9 - 'N , , 

καὶ σπουδῆς πολλῆς καὶ βουλῆς ἀγαϑῆς τὰ παρόντα πράγ- 

15 ματα προσδεῖσϑαι. τίνος: εἴπω κελεύετε; καὶ οὐκ ὀργιεῖσϑε; 

[EK ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΙΓΝΩΣΚΕΙ] 

Ἔστι τοίνυν τις εὐήϑης λόγος παρὰ τῶν παραμυϑεῖ- 41 

σϑαι βουλομένων τὴν πόλιν, ὡς ἄρ᾽ οὔπω Φίλιππός ἐστιν 

οἷοί ποτ᾽ ἦσαν “αχεδαιμόνιοι, οἱ ϑαλάττης μὲν ἦρχον 
30 χαὶ γῆς ἁπάσης. βασιλέα δὲ σύμμαχον εἶχον, ὑφίστατο 

δ᾽ οὐδὲν αὐτούς" ἀλλ᾽ ὅμως ἠμύνατο κἀχείνους ἡ πόλις 

χαὶ οὐκ ἀνηρπάσϑη. ἐγὼ δ᾽ ἁπάντων ὡς ἔπος εἰπεῖν 

πολλὴν εἰληφότων ἐπίδοσιν καὶ οὐδὲν ὁμοίων ὄντων τῶν 

νῦν τοῖς πρότερον, οὐδὲν ἡγοῦμαι πλέον ἢ τὰ τοῦ πολέ- 

95 μου χεκινῆσϑαι καὶ ἐπιδεδωκέναι. πρῶτον μὲν γὰρ ἀκούω 48 

“Ἱακεδαιμονίους τότε καὶ πάντας τοὺς ἄλλους τέτταρας 

μῆνας ἢ πέντε. τὴν ὡραίαν αὐτήν. ἐμβαλόντας ἂν καὶ 

χακώσαντας τὴν χώραν ὁπλίταις καὶ πολιτικοῖς στρατεύ- 

μασιν ἀναχωρεῖν ἐπ᾽ οἴκου πάλιν" οὕτω δ᾽ ἀρχαίως &- 
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jov, μᾶλλον δὲ πολιτικῶς, ὥστ᾽ οὐδὲ χρημάτων ὠνεῖσϑαι 
παρ᾽ οὐδενὸς οὐδέν, ἀλλ᾽ εἶναι νόμιμόν τινα καὶ προ- 

φανῆ τὸν πόλεμον. νυνὶ δ᾽ ὁρᾶτε μὲν δήπου τὰ πλεῖστα 
τοὺς προδότας ἀπολωλεχότας, οὐδὲν δ᾽ ἐκ παρατάξεως 
.9 , ΄ 97422 ΄ ᾿ 9.998 - 

οὐδὲ μάχης γιγνόμενον" ἀχούξετε d Φίλιππον οὐχὶ τῷ 

φάλαγγ᾽ ὁπλιτῶν ἄγειν βαδίξονϑ᾽ ὅποι βούλεται, ἀλλὰ 

τῷ ψιλούς, ἱππέας, τοξότας, ξένους, τοιοῦτον ἐξηρτῆσϑαι 

στρατόπεδον. ἐπειδὰν δ᾽ ἐπὶ τούτοις πρὸς νοσοῦντας ἐν 
ς - , ' M δ M E , 2.39 

αὑτοῖς προσπέσῃ xci μηδεὶς ὑπὲρ τῆς χώρας δι᾽ ἀπιστίαν 

ἐξί ανήματ᾽ ἐπιστήσας πολι ῖ L σιωπῶ 4 n, μηχανήμ ἤσας ορχεῖ. x«l σιωπῶ ϑέρος 

xal χειμῶνα, ὡς οὐδὲν διαφέρει, οὐδ᾽ ἔστ᾽ ἐξαίρετος ὥρα 
τις ἣν διαλείπει. ταῦτα μέντοι πάντας εἰδότας x«i λογι- 

ξομένους οὐ δεῖ προσέσϑαι τὸν πόλεμον εἰς τὴν χώραν, 

οὐδ᾽ εἰς τὴν εὐήϑειαν τὴν τοῦ τότε πρὸς “ακεδαιμονίους 

πολέμου βλέποντας ἐχτραχηλισϑῆναι, ἀλλ ὡς ἐκ πλεί- 
στου φυλάττεσϑαι τοῖς πράγμασι x«l ταῖς παρασκευαῖς, 

ὅπως οἴκοϑεν μὴ κινήσεται σχοποῦντας, οὐχὶ συμπλα- 

κέντας διαγωνίξεσϑαι. πρὸς μὲν γὰρ πόλεμον πολλὰ φύσει 

πλεονεχτήμαϑ᾽ ἡμῖν ὑπάρχει, ἄν περ ὦ ἄνδρες ᾿4“ϑηναῖοι 
ποιεῖν ἐθέλωμεν ἃ δεῖ, ἡ φύσις τῆς ἐχείνου χώρας, ἧς 
τ EY , bd * - » x 

ἄγειν καὶ φέρειν ἔστιν πολλὴν καὶ καχῶς ποιεῖν, ἄλλα 

μυρία" εἰς δ᾽ ἀγῶν᾽ ἄμεινον ἡμῶν ἐκεῖνος ἤσκηται. 
Οὐ μόνον δὲ δεῖ ταῦτα γιγνώσκειν, οὐδὲ τοῖς ἔργοις 

ἐχεῖνον ἀμύνεσθαι τοῖς τοῦ πολέμου, ἀλλὰ καὶ τῷ λογι- 

σμῷ καὶ τῇ διανοίᾳ τοὺς παρ᾽ ὑμῖν ὑπὲρ αὐτοῦ λέγοντας 

μισῆσαι, ἐνθυμουμένους ὅτι οὐχ ἔνεστι τῶν τῆς πόλεως 

ἐχϑρῶν κρατῆσαι, πρὶν ἂν τοὺς ἐν αὐτῇ τῇ πόλει κολά- 
2 δ - 9 e ^ ' , * ^ P4 

649' ὑπηρετοῦντας ἕχείνοις. ὃ μὰ τὸν Ζία καὶ τοὺς ἄλ- 

λους ϑεοὺς οὐ δυνήσεσϑ᾽ ὑμεῖς ποιῆσαι, ἀλλ᾽ εἰς τοῦτ᾽ 

ἀφῖχϑε μωρίας ἢ παρανοίας ἢ οὐκ ἔχω τί λέγω (πολλά- 80 
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xig γὰρ ἔμοιγ᾽ ἐπελήλυϑε καὶ τοῦτο φοβεῖσθαι, μή τι 

δαιμόνιον τὰ πράγματ᾽ ἐλαύνῃ), ὥστε λοιδορίας, φϑόνου, 
σχώμματος, ἧστινος ἂν τύχηϑ᾽ ἕνεχ᾽ αἰτίας ἀνθρώπους 

μισϑωτούς, ὧν οὐδ᾽ ἂν ἀρνηϑεῖεν ἔνιοι, ὡς οὐχ εἰσὶ vot- 

195 οὔτοι, λέγειν κελεύετε, καὶ γελᾶτε, ἄν τισι λοιδορηϑῶσιν. 

καὶ οὐχί πω τοῦτο δεινόν, καίπερ ὃν δεινόν" ἀλλὰ καὶ 

μετὰ πλείονος ἀσφαλείας πολιτεύεσθαι δεδώκατε τούτοις 

ἢ τοῖς ὑπὲρ ὑμῶν λέγουσι. καίτοι ϑεάσασϑ'᾽ ὅσας συμ- 
Aj , M - , 3 , 3 EJ 

φορὰς παρασχευάζει τὸ τῶν τοιούτων ἐϑέλειν ἀχροᾶσϑαι. 

λέξω δ᾽ ἔογ᾽ ἃ πάντες εἴσεσϑε. 
Ἦσαν ἐν Ολύνϑῳ τῶν ἐν τοῖς πράγμασιν τινὲς μὲν 

Φιλίππου καὶ πάνϑ'᾽ ὑπηρετοῦντες ἐχείνῳ, τινὲς δ᾽ οἱ τοῦ 
βελτίστου χαὶ ὕπως μὴ δουλεύσουσιν οἱ πολῖται πράτ- 

, M ^ “4. 2 , ^ ^ 

τοντες. πότεροι δὴ τὴν πατρίδ᾽ ἐξώλεσαν; ἢ πότεροι τοὺς 

ἱππέας προὔδοσαν, ὧν προδοϑέντων Ὄλυνϑος ἀπώλετο; 
οἱ τὰ Φιλίππου φρονοῦντες καί, ὕτ᾽ ἦν ἡ πόλις, τοὺς τὰ 

βέλτιστα λέγοντας συχοφαντοῦντες καὶ διαβάλλοντες οὔ- 

τως, ὥστε τόν y ̓ 4πολλωνίδην καὶ ἐχβαλεῖν ὃ δῆμος ὃ 

τῶν Ὀλυνϑίων ἐπείσϑη. 
Οὐ τοίνυν παρὰ τούτοις μόνον τὸ ἔϑος τοῦτο πάντα μ 

, 2 3 , » 3 3 - Ὁ 9 3 2 3 

κάχ᾽ ἠργάσατο, ἄλλοθι δ᾽ οὐδαμοῦ ἀλλ ἐν Ἐρετρίᾳ, 

ἐπειδὴ ἀπαλλαγέντος Πλουτάρχου καὶ τῶν ξένων ὃ δῆ- 
M , 3 ' / ' »»3 008 - 

μος εἶχε τὴν πόλιν x«i τὸν Πορϑμόν, oi μὲν ἐφ᾽ ὑμᾶς 
3 

ον τὰ ποάγματα. οἱ δ᾽ ἐπὶ Φίλιππον. ἀκούοντες δὲ /á , S 

25 τούτων τὰ πολλὰ μᾶλλον οἱ ταλαίπωροι καὶ δυστυχεῖς 

᾿Ερετριεῖς, τελευτῶντες ἐπείσϑησαν τοὺς ὑπὲρ αὑτῶν λέ- 

γοντας ἐχβάλλειν. καὶ γάρ τοι πέμψας Ixzóvixov ὁ σύμ- 

μαχος αὐτοῖς Φίλιππος καὶ ξένους χιλίους τὰ τείχη περι- 

εἴλε τοῦ Πορϑμοῦ καὶ τρεῖς κατέστησε τυράννους, Ἵππ- 

80 ἄρχον, Αὐτομέδοντα, Κλείταρχον" χαὶ μετὰ ταῦτ᾽ ἐξε- 
ΘΈΜΟΒΤΗ., Vol. I. 8 
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λήλαχεν ἔκ τῆς χώρας δὶς ἤδη βουλομένους σῴζεσθαι, 
τότε μὲν πέμψας τοὺς μετ᾽ Εὐρυλόχου ξένους. πάλιν δὲ τοὺς 126 

μετὰ Παρμενίωνος. 

Καὶ τί δεῖ τὰ πολλὰ λέγειν; ἀλλ᾿ ἐν ᾿Θρεῷ Φιλιστίδης 
^ Ὑ , οἷ M 5 * 

μὲν ἔπραττε Φιλίππῳ x«i Mévwuxzog x«i Σωκχράτης xci s 

Θόας καὶ l4ycmciog, οἵπερ νῦν ἔχουσι τὴν πόλιν (xai 

ταῦτ᾽ ἤδεσαν ἅπαντες), Εὐφραῖος δέ τις ἄνϑρωπος καὶ 
3 ς - 3 9 / «2 7 e 9 , ' 

παρ᾽ ἡμῖν ποτ᾽ ἐνθάδ οἰκήσας. ὕπως ἐλεύϑεροι x«i μη- 

δενὸς δοῦλοι ἔσονται. οὗτος τὰ μὲν ἄλλ᾽ ὡς ὑβρίξετο 
M 3 4 / 3 e ' - , , 35 9 » , ^ 

xci προὐπηλακίξεϑ᾽ ὑπὸ τοῦ δήμου, πόλλ᾽ ἂν εἴη λέγειν" τὸ 
9 € M , -“ € , , , e , 

ἐνιαυτῷ δὲ πρότερον τῆς ἁλώσεως ἐνέδειξεν ὡς προδότην 

τὸν Φιλιστίδην καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ, αἰσϑόμενος ἃ πράτ- 

τουσιν. συστραφέντες δ᾽ ἄνθρωποι πολλοὶ x«i χορηγὸν 

ἔχοντες Φίλιππον καὶ πρυτανευόμενοι ἀπάγουσι τὸν 

Εὐφραῖον εἰς τὸ δεσμωτήριον, ὡς συνταράττοντα τὴν 15 
, e M ^ ^ , e - e -- ? - 9 * - 

πόλιν. ὁρῶν δὲ ταῦϑ᾽ ὁ δῆμος 0 τῶν Θρειτῶν, ἀντὶ τοῦ 

τῷ μὲν βοηϑεῖν., τοὺς δ᾽ ἀποτυμπανίσαι, τοῖς μὲν οὐκ 

ὠργίξετο, τὸν δ᾽ ἐπιτήδειον ταῦτα παϑεῖν ἔφη καὶ ἐπέ- 
χαιρεν. μετὰ ταῦϑ' οἱ μὲν ἐπ᾿ ἐξουσίας ὁπόσης ἡβούλοντ᾽ 

ἔπραττον ὕπως 3 πόλις ληφϑήσεται, καὶ κατεσκευάζοντο 20 

τὴν πρᾶξιν" τῶν δὲ πολλῶν εἴ τις αἴσϑοιτο, ἐσίγα καὶ 

χατεπέπληχτο, τὸν Εὐφραῖον oi' ἔπαϑεν μεμνημένοι. 

οὕτω δ᾽ ἀϑλίως διέχειντο, ὥστ᾽ οὐ πρότερον ἐτόλμησεν 

οὐδεὶς τοιούτου χαχοῦ προσιόντος ῥῆξαι φωνήν, πρὶν 

διασκευασάμενοι πρὸς τὰ τείχη προσῇσαν οἱ πολέμιοι" 35 

τηνικαῦτα δ᾽ οἱ μὲν ἡμύνοντο, οἱ δὲ προὐδίδοσαν. τῆς πόλε- 
2 er e , . - * M e M N M ὡς δ᾽ οὕτως ἁλούσης αἰσχρῶς xcl κακῶς οἱ μὲν ἄρχουσι καὶ ὁ 

τυραννοῦσι, τοὺς τότε σῴζοντας ἑαυτοὺς καὶ τὸν Εὐ- 197 

φραῖον ἑτοίμους ὁτιοῦν ποιεῖν ὄντας τοὺς μὲν ἐχβαλόν- 

τες. τοὺς δ᾽ ἀποχτείναντες, ὃ δ᾽ Εὐφραῖος ἐκεῖνος ἀπέ- so 
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σφαξεν ἑαυτόν, ἔργῳ μαρτυρήσας ὅτι καὶ δικαίως καὶ 

χαϑαρῶς ὑπὲρ τῶν πολιτῶν ἀνϑειστήχει Φιλίππῳ. 

Τί οὖν ποτ᾽ αἴτιον, ϑαυμάξετ᾽ ἴσως, τὸ καὶ τοὺς OÀvv- 

ϑίους καὶ τοὺς ᾿Ερετριᾶς καὶ τοὺς ᾿ϑρείτας ἥδιον πρὸς 

s τοὺς ὑπὲρ Φιλίππου λέγοντας ἔχειν ἢ τοὺς ὑπὲρ αὑτῶν: 

ὕπερ καὶ παρ᾽ ὑμῖν, ὅτι τοῖς μὲν ὑπὲρ τοῦ βελτίστου 
λέγουσιν οὐδὲ βουλομένοις ἔνεστιν ἐνίοτε πρὸς χάριν 

οὐδὲν εἰπεῖν (τὰ γὰρ πράγματ᾽ ἀνάγχη σχοπεῖν ὅπως 

σῳϑήσεται)" οἱ δ᾽ ἐν αὐτοῖς οἷς χαρίξονται Φιλίππῳ συμ- 

10 πράττουσιν. εἰσφέρειν éxéAevov, οἱ δ᾽ οὐδὲν δεῖν ἔφασαν" 

πολεμεῖν xci μὴ πιστεύειν, οἱ δ᾽ ἄγειν εἰρήνην, ἕως ἐγ- 

κατελήφϑησαν. τἄλλα τὸν αὐτὸν τρόπον οἶμαι πάνϑ'. 

ἵνα μὴ x«9' ἕχαστα λέγω" οἱ μὲν ἐφ᾽ οἷς χαριοῦνται, 

ταῦτ᾽ ἔλεγον, οἱ δ᾽ ἐξ ὧν ἔμελλον σῳϑήσεσϑαι. πολλὰ 
15 δὲ x«l τὰ τελευταῖα οὐχ οὕτως οὔτε πρὺς χάριν οὔτε δι᾽ 

ἄγνοιαν οἱ πολλοὶ προσίεντο, ἀλλ᾽ ὑποκχαταχλινόμενοι., 

ἐπειδὴ τοῖς ὅλοις ἡττᾶσϑαι ἐνόμιξον. ὃ νὴ τὸν Ζία καὶ 

τὸν ᾿πόλλω δέδοικ᾽ ἐγὼ μὴ πάϑηϑ᾽ ὑμεῖς. ἐπειδὰν 

εἰδῆτ᾽ ἐκλογιξόμενοι μηδὲν ὑμῖν ἐνόν. καίτοι μὴ γένοιτο 

20 μὲν ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι τὰ πράγματ᾽ ἐν τούτῳ" τεϑνάναι 
δὲ μυριάχις κρεῖττον ἢ κολαχείᾳ τι ποιῆσαν Φιλίππου 

128 χαὶ προέσϑαι τῶν ὑπερ ὑμῶν λεγόντων τινάς. καλήν γ᾽ oi 

πολλοὶ νῦν ἀπειλήφασιν ᾿Θρειτῶν χάριν, ὅτι τοῖς Φιλίπ- 

zov φίλοις ἐπέτρεψαν αὑτούς, τὸν δ᾽ Εὐφραῖον ἐώϑουν᾽ 

45 χαλήν γ᾽ ὁ δῆμος ὁ ᾿Ερετριέων, ὅτι τοὺς μὲν ὑμετέρους 

πρέσβεις ἀπήλασεν, Κλειτάρχῳ δ᾽ ἐνέδωκεν αὑτόν" δου- 

λεύουσί γε μαστιγούμενοι καὶ σφαττόμενοι. καλῶς Ὀλυν- 

ϑίων ἐφείσατο τῶν τὸν μὲν “ασϑένην ἵππαρχον χειρο- 

τονησάντων, τὸν δ᾽ “πολλωνίδην ἐκβαλόντων. μωρία καὶ 

so χαχία τὰ τοιαῦτ᾽ ἐλπίζειν, καὶ κακῶς βουλευομένους καὶ 
&* 

E 
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μηδὲν àv προσήκει ποιεῖν ἐϑέλοντας, ἀλλὰ τῶν ὑπὲρ τῶν 
ἐχϑρῶν λεγόντων ἀκροωμένους, τηλικαύτην ἡγεῖσϑαι 

πόλιν oixsiv τὸ μέγεϑος ὥστε {(μηδέν», μηδ᾽ ἂν ὁτιοῦν 

7, δεινὸν πείσεσϑαι. καὶ μὴν ἐκεῖνό γ᾽ αἰσχρόν, ὕστερόν 
ποτ᾽ εἰπεῖν" «τίς γὰρ ἂν φήϑη ταῦτα γενέσϑαι; νὴ τὸν 

ZA, ἔδει γὰρ τὸ καὶ τὸ ποιῆσαν χαὶ τὸ μὴ ποιῆσαι.“ 
πόλλ᾽ ἂν εἰπεῖν ἔχοιεν Ὀλύνϑιοι νῦν, ὃ τότ᾽ εἰ προεί- 
δοντο, οὐκ ἂν ἀπώλοντο πόλλ᾽ ἂν ᾿Θρεῖται, πολλὰ Φω- 

xtig, πολλὰ τῶν ἀπολωλότων ἕχαστοι. ἀλλὰ τί τούτων 

ὄφελος αὐτοῖς; ἕως ἂν σῴζηται τὸ σχάφος, ἄν ve μεῖζον 

ἄν τ᾽ ἔλαττον ἧ, τότε χρὴ καὶ ναύτην καὶ κυβερνήτην 

x«i πάντ᾽ ἄνδρ᾽ ἑξῆς προϑύμους εἶναι, καὶ ὅπως μήϑ᾽ 

ἑχὼν μήτ᾽ xov μηδεὶς ἀνατρέψει, τοῦτο σκοπεῖσϑαι" 

ἐπειδὰν δ᾽ ἡ ϑάλαττα ὑπέρσχῃ, μάταιος dj σπουδή. καὶ 
ἡμεῖς τοίνυν ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ἕως ἐσμὲν σῷοι, πόλυν 
μεγίστην ἔχοντες, ἀφορμὰς πλείστας, ἀξίωμα κάλλιστον, 

τί ποιῶμεν; πάλαι τις ἡδέως ὃν ἴσως ἐρωτήσας κάϑηται. 

ἐγὼ νὴ 4 ἐρῶ, καὶ γράψω δέ, ὥστ᾽ ἂν βούλησϑε χει- 

ροτονήσετε. αὐτοὶ πρῶτον ἀμυνόμενοι xci παρασχευαζό- 

μένοι. τριήρεσι καὶ χρήμασι καὶ στρατιώταις λέγω (καὶ 

γὰρ ἂν ἅπαντες δήπου δουλεύειν συγχωρήσωσιν οἱ ἄλ- 

λοι, ἡμῖν γ᾽ ὑπὲρ τῆς ἐλευϑερίας ἀγωνιστέον), ταῦτα δὴ 

πάντ᾽ αὐτοὶ παρεσχευασμένοι χαὶ ποιήσαντες φανερὰ 

τοὺς ἄλλους ἤδη παρακαλῶμεν, καὶ τοὺς ταῦτα διδάξον- 

5 

10 

20 

τας ἐχπέμπωμεν πρέσβεις πανταχοῖ, εἰς Πελοπόννησον, εἰς 25 
ς , * , δ , , ΕΚ M] - 2 , 

Ῥόδον, εἰς Χίον. ὡς βασιλέα λέγω (οὐδὲ γὰρ τῶν ἐκείνῳ συμφε- 

ρόντων ἀφέστηκεν τὸ μὴ τοῦτον ἐᾶσαι πάντα καταστρέψασϑαι), 
EFE ἵν᾽ Qv μὲν πείσητε, xowovovg ἔχητε καὶ τῶν κινδύνων καὶ 

τῶν ἀναλωμάτων, ἄν τι δέῃ, εἰ δὲ μή, χρόνους γ᾽ ἐμπονῆτε 

12 τοῖς πράγμασιν. ἐπειδὴ γάρ ἐστιν πρὸς ἄνδρα καὶ οὐχὶ so 
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συνεστώσης πόλεως ἰσχὺν ὃ πόλεμος, οὐδὲ τοῦτ᾽ ἄχρηστον, 

οὐδ᾽ αἱ πέρυσι πρεσβεῖαι περὶ τὴν Πελοπόννησον éxeivot 

καὶ κατηγορίαι, ἃς ἐγὼ καὶ Πολύευκχτος ὃ βέλτιστος ἐκει- 

voci καὶ Ἡγήσιππος καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις περιήλθομεν, 

καὶ ἐποιήσαμεν ἐπισχεῖν ἐκεῖνον καὶ μήτ᾽ ἐπ᾿ μβρακίαν 

ἐλϑεῖν μήτ᾽ εἰς Πελοπόννησον δρομῆσαι. οὐ μέντοι λέγω 18 
σι 

μηδὲν αὐτοὺς ὑπὲρ αὑτῶν ἀναγκαῖον ἐθέλοντας ποιεῖν, 

τοὺς ἄλλους παραχαλεῖν" χαὶ γὰρ εὔηϑες τὰ oixsi αὐ- 

τοὺς προϊεμένους τῶν ἀλλοτρίων φάσχειν κήδεσϑαι, καὶ 

10 τὰ παρόντα περιορῶντας ὑπὲρ τῶν μελλόντων τοὺς ἄλ- 

λους φοβεῖν. οὐ λέγω ταῦτα, ἀλλὰ τοῖς μὲν ἐν Χερρονήσῳ 

|. χρήματ᾽ ἀποστέλλειν φημὶ δεῖν καὶ τἄλλ᾽ ὅσ᾽ ἀξιοῦσι 
80 ποιεῖν, αὐτοὺς δὲ παρασχευάξεσϑαι, τοὺς δ᾽ ἄλλους Ἔλ- 

| Ἄλῆνας συγχαλεῖν, συνάγειν, διδάσκειν, νουϑετεῖν" ταῦτ᾽ 

15 ἐστὶ πόλεως ἀξίωμ᾽’ ἐχούσης ἡλίκον ὑμῖν ὑπάρχει. εἰ δ᾽ 74 

οἴεσϑε Χαλκιδέας τὴν Ελλάδα σώσειν ἢ Μεγαρέας, ὑμεῖς 

δ᾽ ἀποδράσεσϑαι τὰ πράγματα, οὐκ ὀρϑῶς οἴεσϑε" ἀγα- 
πητὸν γὰρ ἐὰν αὐτοὶ σῴζωνται τούτων ἑἕχάστοις. ἀλλ᾽ 

ὑμῖν τοῦτο πραχτέον᾽ ὑμῖν οἱ πρόγονοι τοῦτο τὸ γέρας 
3 /4 b] , Ἢ - ^ / 

20 ἐχτήσαντο χαὶ κατέλιπον μετὰ πολλῶν καὶ μεγάλων XUV- TII 

δύνων. εἰ δ᾽ ὃ βούλεται ξητῶν ἕκαστος χαϑεδεῖται. καὶ τὸ 

ὅπως μηδὲν αὐτὸς ποιήσει σκοπῶν. πρῶτον μὲν οὐδὲ 

μή x09" εὕρῃ τοὺς ποιήσοντας. ἔπειτα δέδοιχ᾽ ὅπως μὴ 
πάνϑ᾽ ἅμ᾽ ὅσ᾽ οὐ βουλόμεϑα ποιεῖν ἡμῖν ἀνάγκη γενή- 

35 σεται. 
, H * - , - / * eem ws 
Eyo μὲν δὴ ταῦτα λέγω. ταῦτα γράφω" καὶ οἴομαι καὶ 16 

νῦν ἔτ᾽ ἐπανορϑωϑῆναι ἂν τὰ πράγματα τούτων γιγνο- 

μένων. εἶ δέ τις ἔχει τι τούτων βέλτιον, λεγέτω καὶ συμ- 

βουλευέτω. ὅ τι δ᾽ ὑμῖν δόξει. τοῦτ᾽ ὦ πάντες ϑεοὶ συν- 

30 ἐνέγχοι. 
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Καὶ ovrog ὁ λόγος τὴν αὐτὴν ὑπόϑεσιν ἔχει τῷ φϑάνοντι 
' , » δὰ 29? v M P! M - c , , καὶ πλέον οὐδὲν οὐδ΄ ἴδιον, πλὴν τὸ περὶ τῆς ὁμονοίας πολί- 

τευμα διαφερομένων γὰρ τῶν πλουσίων πρὸς τοὺς πένητας. 
e , , - * , - ' uu 

ὁ Ζ4ημοσϑένης καταπαύειν πειρᾶται τὴν στάσιν, τῷ μὲν δήμῳ 
παραινῶν μὴ δημεύειν τὰς τῶν πλουσίων οὐσίας. τοῖς δὲ πλου- 

σίοις μὴ φϑονεῖν τοῖς ἀπόροις τοῦ δημοσίου λήμματος. πείϑει 

δὲ τοὺς ᾿“ϑηναίους καὶ πρὸς τὸν Περσῶν βασιλέα περὶ συμ- 

μαχίας πρεσβεύεσϑαι. 

r.vuüi; Καὶ σπουδαῖα νομίζων ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, περὶ ὧν 

2 
XXt1 

βουλεύεσϑε, καὶ ἀναγκαῖα τῇ πόλει, πειράσομαι περὶ αὐ- 

τῶν εἰπεῖν Q νομίξω συμφέρειν. οὐκ ὀλίγων δ᾽ ὄντων 

ἁμαρτημάτων οὐδ᾽ éx μιχροῦ χρόνου συνειλεγμένων, ἐξ 

ὧν φαύλως ταῦτ᾽ ἔχει, οὐδέν ἐστιν ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι 
τῶν πάντων δυσχολώτερον εἰς τὸ παρὸν ἢ ὅτι ταῖς γνώ- 

μαις ὑμεῖς ἀφεστήχατε τῶν πραγμάτων, xci τοσοῦτον 

χρόνον σπουδάζεϑ᾽ ὅσον ἂν χάϑησϑ᾽ ἀκούοντες ἢ προῦ- 

αγγελϑῇ τι νεώτερον, εἶτ᾽ ἀπελϑὼν ἕχαστος ὑμῶν οὐ 

μόνον οὐδὲν φροντίζει περὶ αὐτῶν, ἀλλ᾽ οὐδὲ μέμνηται. 

ἣ μὲν οὖν ἀσέλγεια καὶ πλεονεξία, ἧ πρὸς ἅπαντας ἀν- 

191 

5 

10 

15 

ϑρώπους Φίλιππος χρῆται, τοσαύτη TO πλῆϑος ὅσην 30 
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ἀκούετε" ὅτι δ᾽ οὐχ ἔνι ταύτης ἐχεῖνον ἐπισχεῖν ἐκ Aó- 
γου καὶ δημηγορίας οὐδεὶς ἀγνοεῖ δήπου. καὶ γὰρ εἰ μηδ᾽ 

ἀφ᾽ ἑνὸς τῶν ἄλλων τοῦτο μαϑεῖν δύναταί τις, ὡδὶ λο- 

γισάσϑω. ἡμεῖς οὐδαμοῦ πώποτε, ὅπου περὶ τῶν δικαίων 

εἰπεῖν ἐδέησεν, ἡττήϑημεν οὐδ᾽ ἀδικεῖν ἐδόξα μεν, ἀλλὰ 
πάντων πανταχοῦ κρατοῦμεν καὶ περίεσμεν τῷ λόγῳ. ἀρ᾽ 

οὖν διὰ τοῦτ᾽ ἐχείνῳ φαύλως ἔχει τὰ πράγματ᾽ ἢ τῇ πό- 
λει χαλῶς; πολλοῦ γε xci δεῖ" ἐπειδὰν γὰρ ὁ μὲν λαβὼν 

μετὰ ταῦτα βαδίξῃη τὰ ὅπλα, πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἑτοίμως 

κινδυνεύσων, ἡμεῖς δὲ καϑώμεϑ' εἰρηχότες τὰ δίκαια, οἱ 

δ᾽ ἀχηχοότες, εἰχότως οἶμαι τοὺς λόγους τὰ ἔργα παρέρ- 
χεται, χαὶ προσέχουσιν ἅπαντες οὐχ oig εἴπομέν ποϑ᾽ 

ἡμεῖς δικαίοις ἢ νῦν ἂν εἴποιμεν, ἀλλ᾽ οἷς ποιοῦμεν. ἔστι 

δὲ ταῦτ᾽ οὐδένα τῶν ἀδικουμένων σῴζειν δυνάμενα" οὐδὲν 

γὰρ δεῖ πλείω περὶ αὐτῶν λέγειν. voran διεστηκότων 

tig δύο ταῦτα τῶν ἐν ταῖς πόλεσιν, τῶν μὲν εἰς τὸ μήτ᾽ 

ἄρχειν βίᾳ βούλεσϑαι μηδενὸς μήτε δουλεύειν ἄλλῳ, ἀλλ 

ἐν ἐλευϑερίᾳ καὶ νόμοις ἐξ ἴσου πολιτεύεσϑαι, τῶν δ᾽ εἰς 

τὸ ἄρχειν μὲν τῶν πολιτῶν ἐπιϑυμεῖν, ἑτέρῳ δ᾽ ὑπ- 

αχούειν, δι᾽ ὅτου ποτ᾽ ἂν οἴωνται τοῦτο δυνήσεσϑαι ποιῆ- 

σαι, οἱ τῆς ἐχείνου προαιρέσεως, οἱ τυραννίδων x«i δυ- 

ναστειῶν ἐπιϑυμοῦντες, χεχρατήχασι πανταχοῦ, καὶ πόλις 

δημοχρατουμένη βεβαίως οὐκ οἶδ᾽ εἴ τίς ἐστιν τῶν πασῶν 
λοιπὴ πλὴν ἣ ἡμετέρα. xci κεκχρατήκασιν οἱ δι᾽ ἐχείνου 

τὰς πολιτείας ποιούμενοι πᾶσιν ὕσοις πράγματα πράτ- 

τεται, πρώτῳ μὲν πάντων καὶ πλείστῳ τῷ τοὺς βουλο- 

μένους χρήματα λαμβάνειν ἔχειν τὸν δώσονϑ᾽ ὑπὲρ «- 

τῶν, δευτέρῳ δὲ καὶ οὐδὲν ἐλάττονι τούτου τῷ δύναμιν 
τὴν καταστρεψομένην τοὺς ἐναντιουμένους αὐτοῖς ἐν οἷς 

80 ἂν αἰτήσωσι χρόνοις παρεῖναι. ἡμεῖς δ᾽ οὐ μόνον τούτοις 

XVIII 
244 
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s ὑπολειπόμεϑ᾽ ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀνεγερϑῆ- 
ναν δυνάμεϑα, ἀλλὰ μανδραγόραν πεπωκχόσιν ἤ τι φάρ- 188 

μαχον ἄλλο τοιοῦτον ἐοίχαμεν ἀνθρώποις" εἶτ᾽ οἶμαι 

(δεῖ γάρ, ὡς ἐγὼ κρίνω, λέγειν τἀληϑῆ) οὕτω διαβεβλή- 
μεϑα καὶ χαταπεφρονήμεϑ᾽ ἐκ τούτων, ὥστε τῶν ἐν αὐτῷ 5 

τῷ χινδυνεύειν ὄντων οἱ μὲν ὑπὲρ τῆς ἡγεμονίας ἡμῖν 

ἀντιλέγουσιν, οἱ δ᾽ ὑπὲρ τοῦ ποῦ συνεδρεύσουσιν, τινὲς 

δὲ x«9' αὑτοὺς ἀμύνεσθαι μᾶλλον ἢ μεϑ’ ἡμῶν ἐγνώ- 
κασιν. 

7 Tob χάριν δὴ ταῦτα λέγω xci διεξέρχομαι; (οὐ γὰρ 10 

ΤΙΣΙ ἀπεχϑάνεσϑαι μὰ τὸν Δία καὶ πάντας τοὺς ϑεοὺς προαι- 
s: ροῦμαι") Uv ὑμῶν ἕχαστος ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι τοῦτο 

νῷ καὶ ἴδη, ὅτι ἡ καϑ' ἡμέραν ῥᾳστώνη xci ῥαϑυμί γνῷ κ T7 "0vU 4j ἡμεραν Qo 7] Xe Ur 
ὥσπερ Toig ἰδίοις βίοις οὕτω x«l ταῖς πόλεσιν οὐκ ἐφ᾽ 

ἑχάστου τῶν, ἀμελουμένων ποιεῖ τὴν αἴσϑησιν εὐθέως, 15 

8 ἀλλ: ἐπὶ τῷ κεφαλαίῳ τῶν πραγμάτων ἀπαντᾷ. δρᾶτε 
ΖΣέρριον καὶ ΖΙορίσκον (ταῦτα γὰρ πρῶτον ὠλιγωρήϑ' 

Ν 

^ * 7 jl - c - EC ΄ 2.42 ' 
μετὰ τὴν εἰρήνην), ἃ πολλοῖς ὑμῶν οὐδὲ γνώριμ᾽ ἐστὶν 
» - 3 , * , 3 9 , 

ἴσως. ταῦτα μέντοι τότ᾽ ἐαϑέντα καὶ παροφϑέντ᾽ ἀπώ- 

λεόε Θράκην καὶ Κερσοβλέπτην, σύμμαχον ὄνϑ'᾽ ὑμῶν. 30 
, - 9 3 , 3 A M 9 - 

πάλιν ταῦτ᾽ ἀμελούμεν᾽ ἰδὼν καὶ οὐδεμιᾶς βοηϑείας τυγ- 
, 3 € - , ' * 59 χάνοντα παρ᾽ ὑμῶν χκατέσχαπτε Πορϑμὸν καὶ τυραννίδ 

9 M - 3 - 2 / C oT 3 E 9. 
ἀπαντιχρὺ -τῆς ᾿Ἵττικῆς ἐπετείχισεν ὑμῖν év τῇ Εὐβοίᾳ. 

, 2 , , , ny ^ , 3 M 

9 ταύτης ὀλιγωρουμένης Μεέγαρ᾽ ἑάλω παρὰ μιχρόν. οὐδὲν 
9 7 3 9 «q^ 9 , , 3 M , ΧΩ 9 

ἐφροντίσατ᾽ οὐδ᾽ ἐπεστράφητ᾽ οὐδὲν τούτων, οὐδ᾽ ἐνεξ- 95 

δείξασϑε τοῦϑ᾽. ὅτι οὐκ ἐπιτρέψετε τοῦτο ποιεῖν αὐτῷ" 
2 4 

ZAvvgüvag ἐπρίατο xci μετ᾽ οὐ πολὺν χρόνον τὰ &v ᾿'Θρεῷ 
10 πράγματ εἰλήφει. πολλὰ δὲ χαὶ παραλείπω, Φεράς, τὴν 

ix ᾿Δμβρακίαν 00óv, τὰς ἐν Ἤλιδι σφαγάς, ἄλλα μυρία" | 29 
φρκ 2 οὐ γὰρ ἵν’ ἐξαριϑμήσωμαι τοὺς βεβιασμένους καὶ τοὺς 184 
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ἠδικημένους ὑπὸ Φιλίππου, ταῦτα διεξῆλθον, ἀλλ᾽ ἵνα 
τοῦϑ᾽ ὑμῖν δείξω, ὅτι οὐ στήσεται πάντας ἀνθρώπους vas 

ἀδικῶν, τὰ δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῷ ποιούμενος Φίλιππος, εἰ μή τις 

αὐτὸν χωλύσει. 

Εἰσὶ δέ τινες οἱ πρὶν ἀχοῦσαι τοὺς ὑπὲρ τῶν πραγ- un 

μάτων λόγους εὐθέως εἰώϑασιν ἐρωτᾶν" ..«τί οὖν χρὴ ss-io 

ποιεῖν; οὐχ ἵν ἀκούσαντες ποιήσωσιν (χρησιμώτατοι 
γὰρ ἂν ἦσαν ἁπάντων), ἀλλ᾽ ἵνα τοῦ λέγοντος ἀπαλλα- 
γῶσιν. δεῖ δ᾽ ὅμως εἰπεῖν ὅ τι χρὴ ποιεῖν. πρῶτον μὲν 
ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι τοῦτο παρ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς βεβαίως 

γνῶναι, ὅτι τῇ πόλει Φίλιππος πολεμεῖ καὶ τὴν εἰρήνην 

λέλυκεν, καὶ κακόνους μέν ἐστι καὶ ἐχϑρὸς ὕλη τῇ πόλει 
χαὶ τῷ τῆς πόλεως ἐδάφει, προσϑήσω δὲ καὶ τοῖς ἐν τῇ 
πόλει ϑεοῖς. οἵπερ αὐτὸν ἐξολέσειαν, οὐδενὶ μέντοι μᾶλ- 

λον ἢ τῇ πολιτείᾳ πολεμεῖ, οὐδ᾽ ἐπιβουλεύει καὶ σχοπεῖ 

μᾶλλον οὐδὲν τῶν πάντων ἢ πῶς ταύτην χαταλύσει. χαὶ 13 

τοῦτ᾽ ἐξ ἀνάγκης τρόπον τινὰ νῦν γ᾽ ἂν ποιοῖ. λογίξεσϑε vi—1s 

γάρ. ἄρχειν βούλεται. τούτου δ᾽ ἀνταγωνιστὰς μόνους 

ὑπείληφεν ὑμᾶς. ἀδικεῖ πολὺν χρόνον ἤδη, καὶ τοῦτ᾽ 

αὐτὸς ἄριστα σύνοιδεν αὑτῷ: οἷς γὰρ οὖσιν ὑμετέροις 

ἔχει χρῆσϑαι, τούτοις ἅπαντα τἄλλα βεβαίως κέχτηται" 

εἰ γὰρ AugízxoAw xci Ποτείδαιαν προεῖτο, οὐδ᾽ ἂν ἐν 

Μακεδονίᾳ μένειν ἀσφαλῶς ἐδύνατο. ἀμφότερ᾽ οὖν οἷ- 13 

δεν, χαὶ αὑτὸν ὑμῖν ἐπιβουλεύοντα xci ὑμᾶς αἰσϑανο- 

μένους" εὖ φρονεῖν δ᾽ ὑμᾶς ὑπολαμβάνων μισεῖν αὑτὸν 
ἡγεῖται. πρὸς δὲ τούτοις τοσούτοις οὖσιν οἷδεν ἀκριβῶς 

ὅτι, οὐδ᾽ ἂν ἁπάντων τῶν ἄλλων γένηται κύριος, οὐδὲν. 

VIII 
41 8qq. 

ἔστ᾽ αὐτῷ βεβαίως ἔχειν, ἕως ἂν ὑμεῖς δημοχρατῆσϑε, 

ἀλλ ἐάν ποτε συμβῇ τι πταῖσμα (πολλὰ δ᾽ ἂν γένοιτ᾽ 

ἀνϑρώπῳ), ἥξει πάντα τὰ νῦν βεβιασμένα καὶ καταφεύ- 
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»! € - ; ^ ^ e - 3 3 M - ἕεται πρὸς ὑμᾶς. ἐστὲ γὰρ ὑμεῖς οὐκ αὐτοὶ πλεονεχτῆσαι 
' - 9 5 , 9 4. ey - 

xci χατασχεῖν ἀρχὴν εὖ πεφυκότες, ἀλλ᾽ ἕτερον λαβεῖν 

κωλῦσαι καὶ ἔχοντ᾽ ἀφελέσϑαν καὶ ὅλως ἐνοχλῆσαι τοῖς 
ἄρχειν βουλομένοις καὶ πάντας ἀνθρώπους εἰς ἐλευϑε- 

ρίαν ἐξελέσϑαι δεινοί. οὔχουν βούλεται τοῖς αὑτοῦ και- 

ροῖς τὴν παρ᾽ ὑμῖν ἐλευϑερίαν ἐφεδρεύειν, οὐ κακῶς 

οὐδ᾽ ἀργῶς ταῦτα λογιξόμενος. πρῶτον μὲν δὴ τοῦτο 

δεῖ, ἐχϑρὸν ὑπειληφέναι τῆς πολιτείας καὶ τῆς δημοχρα- 

τίας ἀδιάλλακτον ἐχεῖνον, δεύτερον δ᾽ εἰδέναι σαφῶς ὅτι 

πάνϑ᾽ ὅσα πραγματεύεται χαὶ κατασχευάξζεται νῦν, ἐπὶ 

τὴν ἡμετέραν πόλιν παρασχευάζεται. οὐ γὰρ οὕτως εὐήϑης 

ὑμῶν ἐστὶν οὐδείς. 609" ὑπολαμβάνειν τὸν Φίλιππον τῶν 
μὲν ἐν Θράκῃ κακῶν (τί γὰρ ἂν ἄλλο τις εἴποι “]ρογγίλον 

καὶ Καβύλην καὶ Μάστειραν καὶ ἃ νῦν φασιν αὐτὸν ἔχευν:) 
τούτων μὲν ἐπιϑυμεῖν καὶ ὑπὲρ τοῦ ταῦτα λαβεῖν x«l 

πόνους καὶ χειμῶνας καὶ τοὺς ἐσχάτους κινδύνους ὑπο- 
, T 9.19 , * * £ 

μένειν, τῶν δ᾽ Quvaíov λιμένων xci νεωρίων καὶ vouj- 
' , ' χε e 72292) 229 7292 AES , 

ρῶν x«l τόπου xci δόξης, ὧν μήτ᾽ ἐκείνῳ μήτ᾽ ἄλλῳ γέ- 

voiro μηδενὶ χειρωσαμένῳ τὴν πόλιν τὴν ἡμετέραν xv- 

ριεῦσαι, οὐκ ἐπιϑυμεῖν, ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὑμᾶς ἐάσειν ἔχευν, : 
δ M M ^ -. ' M 3 E E 2 - , 

ὑπὲρ δὲ τῶν μελινῶν καὶ τῶν ὀλυρῶν τῶν ἐν τοῖς Θρᾳκίοις 

σιροῖς év τῷ βαράϑρῳ χειμάξειν. ovx ἔστι ταῦτα, ἀλλὰ 

κἀκεῖν᾽ ὑπὲρ τοῦ τούτων γίγνεσϑαι κύριος x«i | τἄλλα 

πάντα πραγματεύεται. ταῦτα τοίνυν ἕχαστον εἰδότα καὶ 
, ᾽ δ᾽,» - Mj ,? 3 , , 

γιγνώσκοντα παρ᾽ αὑτῷ δεῖ μὰ «Π οὐ γράψαι κελεύειν 

πόλεμον τὸν τὰ βέλτιστ᾽ ἐπὶ πᾶσι δικαίοις συμβουλεύοντα" 

τοῦτο μὲν γάρ ἐστι λαβεῖν Oro πολεμήσετε βουλομένων, 

οὐχ ἃ τῇ πόλει συμφέρει πράττειν. ὁρᾶτε γάρ. εἰ δι’ ἃ 

πρῶτα παρεσπόνδησε Φίλιππος ἢ δεύτερ᾽ ἢ τρίτα (πολλὰ 
; 3 2 - » , 3 M - 9e 

γάρ ἐστιν ἐφεξῆς) ἔγραψέ vig αὐτῷ πολεμεῖν, ὁ δ᾽ ὁμοίως 80 
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ὥσπερ νῦν, οὐ γράφοντος οὐδενὸς ὑμῶν πόλεμον, Καρ- 

διανοῖς ἐβοήϑει, οὐκ ἂν ἀνηρπασμένος ἦν ὁ γράψας, καὶ 

διὰ τοῦτο πάντες ἠτιῶντ᾽ ἂν αὐτὸν Καρδιανοῖς βεβο- 
ηϑηχέναι; μὴ τοίνυν ξητεῖϑ᾽ ὅντιν᾽ ἀνθ᾽ ὧν Φίλιππος 19 

s ἐξαμαρτάνει μισήσετε καὶ τοῖς παρ᾽ ἐχείνου μισϑαρνοῦσι 
διασπάσασϑαι παραβαλεῖτε" μηδ᾽ αὐτοὶ χειροτονήσαντες 

πόλεμον βούλεσϑε παρ᾽ αὐτοῖς ὑμῖν ἐρίξειν, εἰ δέον ἢ μὴ 

δέον ὑμᾶς τοῦτο πεποιηκέναι" ἀλλ᾽ ὃν ἐκεῖνος πολεμεῖ τρό- 

πον, τοῦτον μιμεῖσϑε, τοῖς μὲν ἀμυνομένοις ἤδη χρήματα 

10 χαὶ τἄλλ᾽ ὅσων δέονται διδόντες. αὐτοὶ δ᾽ εἰσφέροντες 
ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι καὶ κατασχευαξόμενοι στράτευμα, τριή- 
ρεις ταχείας, ἵππους, ἵππαγωγούς, τἄλλ᾽ ὅσ᾽ εἰς πόλεμον" 

ἐπεὶ νῦν γε pies &69' ὡς χρώμεϑα τοῖς πρόγμασιν, xci 

Φίλιππον δ᾽ ἂν αὐτὸν οὐδὲν ἄλλ᾽ οἶμαι uc τοὺς ϑεοὺς 

15 δὔξασϑαι ποιεῖν τὴν πόλιν ἢ ταῦτα [ἃ νῦν ποιεῖτε] 
|. ὡστερίζετε, ἀναλίσχετε. ὅτῳ παραδώσετε τὰ πράγματα 

[ζητεῖτε] δυσχεραίνετε" ἀλλήλους αἰτιᾶσϑε. ἀφ᾽, οὗ δὲ 
137 ταῦτα γίγνεται, ἐγὼ διδάξω. 

οὐδὲν πώποτ᾽ ὦ ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι τῶν πραγμάτων. ἐξ 31 

90 ἀρχῆς ἐνεστήσασϑ'᾽ οὐδὲ κατεσκευάσασϑ'᾽ ὀρϑῶς, ἀλλὰ τὸ 
συμβαῖνον αἰεὶ διώκετε, εἶτ᾽ ἐπειδὰν ὑστερίσητε παύεσϑε; 

ἕτερον πάλιν ἂν συμβῇ τι παρασκχευάζξεσϑε καὶ ϑορυ- viii 

βεῖσϑε. τὸ δ᾽ οὐχ οὕτως ἔχει" οὐκ ἔνεστι βοηϑείαις χρῶ- 22 
μένους οὐδὲν τῶν δεόντων ποτὲ πρᾶξαι, ἀλλὰ κατασκευ- 4; aqq. 

550 ἄσαντας δεῖ δύναμιν, καὶ τροφὴν ταύτῃ πορίσαντας xcl 

ταμίας καὶ δημοσίους, καὶ ὅπως ἔνι τὴν τῶν χρημάτων 

φυλακὴν ἀκριβεστάτην γενέσϑαι, οὕτω ποιήσαντας, τὸν 

μὲν τῶν χρημάτων λόγον παρὰ τούτων λαμβάνειν, τὸν 

δὲ τῶν ἔργων παρὰ τοῦ στρατηγοῦ, καὶ μηδεμίαν πρό- 

80 φασιν τοῦ πλεῖν ἄλλοσ᾽ ἢ πράττειν ἄλλο τι τῷ στρατηγῷ 
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χαταλείπειν. ἂν οὕτω ποιήσητε καὶ τοῦτ᾽ ἐϑελήσηϑ᾽ ὡς 

ἀληϑῶς, ἄγειν εἰρήνην δικαίαν καὶ μένειν ἐπὶ τοῦ τόπου 

Φίλιππον ἀναγχάσετε, ἢ πολεμήσετ᾽ ἐξ ἴσου" καὶ ἴσως 

ἄν, ἴσως, ὥσπερ νῦν ὑμεῖς πυνϑάνεσϑε τί ποιεῖ Φίλιππος 

καὶ ποῖ πορεύεται. οὕτως ἂν ἐχεῖνος φροντίσαι ποῖ zo" 

ἡ τῆς πόλεως ἀπῆρκε δύναμις καὶ ποῦ φανήσεται. 

Εἰ δέ vo δοκεῖ ταῦτα καὶ δαπάνης πολλῆς καὶ πόνων 

πολλῶν καὶ πραγματείας εἷναι, καὶ μάλ᾽ ὀρϑῶς δοκεῖ" 

ἀλλ᾽ ἐὰν λογίσηται τὰ τῇ πόλει μετὰ ταῦτα γενησόμενα, 
ἐὰν ταῦτα μὴ ϑέλῃ ποιεῖν, εὑρήσει λυσιτελοῦν τὸ ἕχόν- 

τας ποιεῖν τὰ δέοντα. εἰ μὲν γάρ ἐστί τις ἐγγυητὴς ὑμῖν 

ϑεῶν (οὐ γὰρ ἀνθρώπων γ᾽ οὐδεὶς ὃν γένοιτ᾽ ἀξιόχρεως 
τηλικούτου πράγματος) ὡς, ἐὰν ἄγηϑ᾽ ἡσυχίαν καὶ πάντα 

προῆσϑε, οὐχ ἐπ᾽ αὐτοὺς ὑμᾶς τελευτῶν ἐχεῖνος ἥξει, 
αἰσχρὸν μὲν νὴ τὸν Zf(« καὶ πάντας ϑεοὺς καὶ ἀνάξιον 

ὑμῶν καὶ τῶν ὑπαρχόντων τῇ πόλει καὶ πεπραγμένων 

τοῖς προγόνοις, τῆς ἰδίας ῥᾳϑυμίας ἕνεκα τοὺς ἄλλους 

ἅπαντας Ἕλληνας εἰς δουλείαν προέσϑαι, καὶ ἔγωγ᾽ αὐτὸς 

μὲν τεϑνάναι μᾶλλον ἂν ἢ ταῦτ᾽ εἰρηχέναιν βουλοίμην" 

οὐ μὴν ἀλλ εἴ τις ἄλλος λέγει καὶ ὑμᾶς πείϑει, ἔστω, μὴ 

ἀμύνεσϑε. ἅπαντα πρόεσϑε. εἰ δὲ μηδενὶ τοῦτο δοχεῖ, 

τοὐναντίον δὲ πρόϊσμεν ἅπαντες ὅτι, ὅσῳ ἂν πλειόνων 

ἐάσωμεν ἐκεῖνον γενέσθαι κύριον, τοσούτῳ χαλεπωτέρῳ 
καὶ ἰσχυροτέρῳ χρησόμεϑ᾽ ἐχϑρῷ, ποῖ ἀναδυόμεϑα, ἢ τί 

μέλλομεν; ἢ πότ᾽ ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι τὰ δέοντα ποιεῖν 

ἐθελήσομεν; οὕταν νὴ AU. ἀναγκαῖον ἢ.“ ἀλλ᾽ ἣν μὲν ἄν 

τις ἐλευϑέρων ἀνθρώπων ἀνάγχην εἴποι, οὐ μόνον ἤδη 

πάρεστιν, ἀλλὰ καὶ πάλαι παρελήλυϑεν, τὴν δὲ τῶν δού- 

λων ἀπεύχεσϑαι δήπου μὴ γενέσϑαι δεῖ. διαφέρει δὲ 

τί; ὅτι ἐστὶν ἐλευϑέρῳ μὲν ἀνθρώπῳ μεγίστη ἀνάγκη 
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ἡ ὑπὲρ τῶν γιγνομένων αἰσχύνη. καὶ μείξω ταύτης οὐκ 

οἶδ᾽ ἥντιν᾽ ἂν εἴποι vig" δούλῳ δὲ πληγαὶ καὶ ὁ τοῦ 
σώματος αἰχκισμός, ὃ μήτε γένοιτ᾽ οὔτε λέγειν ἄξιον. 

Τὸ μὲν τοίνυν ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι πρὸς τὰ τοιαῦτ᾽ 28 
5 ὀχνηρῶς διακεῖσθαι, ἃ δεῖ τοῖς σώμασι καὶ ταῖς οὐσίαις 

λητουργῆσαν ἕχαστον, ἐστὶ μὲν οὐκ ὀρϑῶς ἔχον, οὐδὲ 

πολλοῦ δεῖ, οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔχει τινὰ πρόφασιν ὅμως" τὸ δὲ 
μηδ᾽ ὅσ᾽ ἀκοῦσαι δεῖ μηδ᾽ ὅσα βουλεύσασϑαι προσήχει, 

89 μηδὲ ταῦτ᾽ ἐθέλειν [ἀχούειν]), τοῦτ᾽ ἤδη πᾶσαν | ἐπι- 
10 δέχεται, χατηγορίαν. ὑμεῖς τοίνυν οὐκ ἀχούειν, πρὶν ἂν 29 

ὥσπερ νῦν αὐτὰ παρῇ τὰ πράγματα, οὐχὶ βουλεύεσϑαι 

περὶ οὐδενὸς εἰώϑατ᾽ ἐφ᾽ ἡσυχίας, ἀλλ᾽ ὅταν μὲν éxeivog 
παρασχευάζξηται, ἀμελήσαντες τοῦ ποιεῖν ταὐτὸ χαὶ ἀντι- 

παρασχευάξεσϑαι ῥᾳθϑυμεῖτε, καὶ ἄν τι λέγῃ τις, ἐκβάλλετε, 

15 ἐπειδὰν δ᾽ ἀπολωλὸς ἢ πολιορκούμενόν τι πύϑησϑε, ἀκρο- Vitr τι 
ἄσϑε χαὶ παρασχευάζξεσϑε: ἦν δ᾽ ἀκηχοέναι μὲν καὶ 30 

βεβουλεῦσϑαι τότε χαιρός, ὅϑ᾽ ὑμεῖς οὐκ ἠϑέλετε, πράτ- 

τεὺν δὲ καὶ χρῆσϑαι τοῖς παρεσχευασμένοις viv, ἡνίκ᾽ 

ἀχούετε. τοιγαροῦν éx τῶν τοιούτων ἐθῶν μόνοι τῶν 

20 πάντων ἀνθρώπων ὑμεῖς τοῖς ἄλλοις τοὐναντίον ποιεῖτε:- 

oí μὲν γὰρ ἄλλοι πρὸ τῶν πραγμάτων εἰώϑασι χρῆσϑαι v? 

τῷ βουλεύεσϑαι, ὑμεῖς δὲ μετὰ τὰ πράγματα. 

Ὃ δὴ λοιπόν ἐστι, xci πάλαι μὲν ἔδει, διαφεύγει δ᾽ 81 
οὐδὲ νῦν, τοῦτ᾽ ἐρῶ. οὐδενὸς τῶν πάντων οὕτως ὡς 

:5 χρημάτων δεῖ τῇ πόλει πρὸς τὰ νῦν ἐπιόντα πράγματα. 

συμβέβηκε δ᾽ εὐτυχήματ᾽ ἀπὸ ταὐτομάτου, οἷς ἂν χρη- 

σώμεϑ᾽ ὀρϑῶς, ἴσως ἂν γένοιτο τὰ δέοντα. πρῶτον μὲν 

γὰρ οἷς βασιλεὺς πιστεύει καὶ εὐεργέτας ὑπείληφεν ἕαυ- 

τοῦ, οὗτοι μισοῦσι καὶ πολεμοῦσι Φιλίππῳ. ἔπειϑ᾽ ὃ 32 

30 πράττων xci συνειδὼς ἅπανϑ᾽ ἃ Φίλιππος κατὰ βασι- 
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λέως παρασχευάζξεται. οὗτος ἀνάσπαστος γέγονεν, καὶ 

πάσας τὰς πράξεις βασιλεὺς οὐχ ἡμῶν κατηγορούντων 

ἀχούσεται, οὺς ὑπὲρ τοῦ συμφέροντος ἂν ἡγήσαιτο τοῦ 

ἰδίου λέγειν, ἀλλὰ τοῦ πράξαντος αὐτοῦ καὶ διοικοῦντος, 
ὥστ᾽ εἶναι πιστάς, | x«l λοιπὸν λόγον εἶναι τοῖς παρ ἡμῶν 

πρέσβεσιν, ὃν βασιλεὺς ἥδιστ᾽ ἂν ἀκούσαι, ὡς τὸν ἀμφο- 
τέρους ἀδικοῦντα χοινῇ τιμωρήσασϑαι δεῖ, καὶ ὅτι πολὺ 

τῷ βασιλεῖ φοβερώτερός ἐσϑ᾽ ὁ Φίλιππος, ἂν προτέροις 

ἡμῖν ἐπυιϑῆται" εἰ γὰρ ἐγκαταλειπόμενοί τι πευισόμεϑ᾽ 

ἡμεῖς, ἀδεῶς ἐπ᾽’ ἐχεῖνον ἤδη πορεύσεται. ὑπὲρ δὴ τού- 

τῶν ἁπάντων οἶμαι δεῖν ὑμᾶς πρεσβείαν ἐχπέμπειν, ἥτις 

τῷ βασιλεῖ διαλέξεται, καὶ τὴν ἀβελτερίαν ἀποϑέσθϑαι, 

δι᾿ ἣν πολλάχις ἠλαττώϑητε, ,0 δὴ βάρβαρος“ καὶ .ὃ 
χοινὸς ἅπασιν ἐχϑρός“, καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα. ἐγὼ γὰρ 

ὅταν τιν᾽ ἴδω τὸν μὲν ἐν Σούσοις καὶ ᾿Εγβατάνοις δε- 
δοιχότα καὶ χακόνουν εἶναι τῇ πόλει φάσχοντα, ὃς καὶ 

πρότερον συνεπηνώρϑωσε τὰ τῆς πόλεως πράγματα xci 

νῦν ἐπηγγέλλετο (εἰ δὲ μὴ ἐδέχεσϑ᾽ ὑμεῖς, ἀλλ᾿ ἀπεψηφί- 

ξεσϑε, οὐ vd y ἐχείνου αἴτια), ὑπὲρ δὲ τοῦ ἐπὶ ταῖς ϑύραις 

ἐγγὺς οὑτωσὶ ἐν μέση τῇ Ελλάδι αὐξανομένου λῃστοῦ 
τῶν ᾿Ελλήνων ἄλλο τι λέγοντα, ϑαυμάξω, καὶ δέδοικα 

τοῦτον, ὅστις ἂν ἦ ποτ᾽, ἔγωγε, ἐπειδὴ οὐχ οὗτος Φί- 

λιππον. 

Ἔστι τοίνυν πρᾶγμα xci ἄλλο, ὃ λυμαίνεται τὴν πόλιν 

ὑπὸ βλασφημίας ἀδίκου καὶ λόγων οὐ προσηκόντων διαβε- 

βλημένον, εἶτα τοῖς μηδὲν τῶν ἐν τῇ πολιτείᾳ δικαίων 

βουλομένοις ποιεῖν πρόφασιν παρέχει" χαὶ πάντων, ὅσ᾽ 

ἐχλείπει, δέον παρά του γίγνεσϑαι, ἐπὶ τοῦϑ᾽ εὑρήσετε 

τὴν αἰτίαν ἀναφερομένην. περὶ οὗ πάνυ μὲν φοβοῦμαι, 
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τὰ δίκαι᾽ ἐπὶ τῷ συμφέροντι τῆς πόλεως εἰπεῖν πρὸς τοὺς 

εὐπόρους, xci ὑπὲρ τῶν κεχτημένων τὰς οὐσίας | πρὸς 

τοὺς ἐπιδεεῖς. εἰ ἀνέλοιμεν ἐκ μέσου καὶ τὰς βλασφημίας 

ἃς ἐπὶ τῷ ϑεωρικῷ ποιοῦνταί τινὲς οὐχὶ δικαίως, καὶ τὸν 

φόβον, ὡς οὐ στήσεται τοῦτ᾽ ἄνευ μεγάλου τινὸς κακοῦ» 

οὐδὲν ἂν εἰς τὰ πράγματα μεῖξον. εἰδενεγχαίμεϑα, οὐδ᾽ 

ὅ τι κοινῇ μᾶλλον ἂν ὅλην ἐπιρρώσειε τὴν πόλιν. οὑτωσὶ 

δὲ σχοπεῖτε᾽ ἐρῶ δ᾽ ὑπὲρ τῶν ἐν χρείᾳ δοκούντων εἷναι 
πρότερον. ἣν ποτ᾽ οὐ πάλαι παρ᾽ ὑμῖν, ὅτ᾽ οὐ προσήει 
τῇ πόλει τάλανϑ᾽ ὑπὲρ τριάχοντα καὶ ἑκατόν" καὶ οὐδείς 

ἔστι τῶν τριηραρχεῖν δυναμένων οὐδὲ τῶν εἰσφέρειν 

ὅστις οὐκ ἠξίου τὰ καϑήκοντ᾽ ἐφ᾽ ἑαυτὸν ποιεῖν, ὅτι 

χρήματ᾽ οὐ περιῆν, ἀλλὰ καὶ τριήρεις ἔπλεον καὶ χρήματ᾽ 

ἐγίγνετο καὶ πάντ᾽ ἐποιοῦμεν τὰ δέοντα. μετὰ ταῦϑ᾽ ἡ 

τύχη, καλῶς ποιοῦσα, πολλὰ πεποίηκε τὰ χοινά,. καὶ τε- 

τραχόσι᾽ ἀντὶ τῶν ἑκατὸν ταλάντων προσέρχεται. οὐδενὸς 

οὐδὲν ξημιουμένου τῶν τὰς οὐσίας ἐχόντων, ἀλλὰ καὶ 

προσλαμβάνοντος" οἱ γὰρ εὔποροι πάντες ἔρχονται μεϑ- 

ἕξοντες τούτου. χαὶ καλῶς ποιοῦσι. τί οὖν παϑόντες 

τοῦτ᾽ ὀνειδίξομεν ἀλλήλοις καὶ προφάσει χρώμεϑα τοῦ 

μηδὲν ποιεῖν, πλὴν εἰ τῇ παρὰ τῆς τύχης βοηϑείᾳ γεγο- 

νυίᾳ τοῖς ἀπόροις φϑονοῦμεν; ovg οὔτ᾽ ἂν αἰτιασαίμην 

ἔγωγ᾽ οὔτ᾽ ἀξιῶ. οὐδὲ γὰρ ἐν ταῖς ἰδίαις οἰκίαις δρῶ 

τὸν ἐν ἡλικίᾳ πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους οὕτω διακείμενον 
4 €? er 9 , , ; ς᾽ » - » , , 

5 οὐδ᾽ οὕτως Cyvouov οὐδ᾽ ἄτοπον τῶν ὄντων οὐδένα, 

ὥστε, εἰ μὴ ποιήσουσιν ἅπαντες ὅσον αὐτός, οὐ φάσκοντα 

ποιήσειν οὐδὲν οὐδ᾽ αὐτόν" καὶ γὰρ ἂν τοῖς τῆς καχώ- 

σεως εἴη νόμοις οὕτω γ᾽ ἔνοχος" δεῖ γὰρ οἶμαι τοῖς 
γονεῦσι τὸν ὡρισμένον ἐξ ἀμφοτέρων ἔρανον, καὶ παρὰ 
τῆς φύσεως χαὶ παρὰ τοῦ νόμου, δικαίως φέρειν καὶ 
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ἑχόνϑ᾽ ὑποτελεῖν. ὥσπερ τοίνυν ἑνὸς ἡμῶν ἑκάστου τίς 

ἐστι γονεύς, οὕτω συμπάσης τῆς πόλεως κοινοὺς δεῖ γο- 

νέας τοὺς σύμπαντας ἡγεῖσϑαι, καὶ προσήκει τούτους 

οὐχ ὅπως ὧν ἡ πόλις δίδωσιν ἀφελέσϑαι τι, ἀλλ᾽ εἰ καὶ 

μηδὲν ἣν τούτων, ἄλλοθεν σκοπεῖν ὅπως μηδενὸς ὄντες 5 
ἐνδεεῖς περιοφϑήσονται. τοὺς μὲν τοίνυν εὐπόρους ταύτῃ 

χρωμένους τῇ γνώμῃ οὐ μόνον ἡγοῦμαι τὰ δίκαια ποιεῖν, 

ἀλλὰ καὶ τὰ λυσιτελῆ" τὸ γὰρ τῶν ἀναγκαίων τιν᾽ ἀπο- 

στερεῖν χοινῇ καχόνους ἐστὶ ποιεῖν πολλοὺς ἀνθρώπους 

τοῖς πράγμασιν" τοῖς δ᾽ ἐν ἐνδείᾳ, δι’ ὃ δυσχεραίνουσι 
τὸ πρᾶγμ᾽ οἱ τὰς οὐσίας ἔχοντες x«i κατηγοροῦσι δικαίως, 

τοῦτ᾽ ἀφελεῖν ἂν συμβουλεύσαιμι. δίειμι δέ, ὥσπερ ἄρτι, 

τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ὑπὲρ τῶν εὐπόρων, οὐ χατοχνή- 

δας εἰπεῖν τἀληϑῆ. ἐμοὶ γὰρ οὐδεὶς οὕτως ἄϑλιος οὐδ᾽ 

ὠμὸς εἶναι δοκεῖ τὴν γνώμην, οὔκουν ᾿1“ϑηναίων γε, ὥστε 

λυπεῖσθαι ταῦτα λαμβάνοντας ὁρῶν τοὺς ἀπόρους καὶ 

τῶν ἀναγχαίων ἐνδεεῖς ὄντας. ἀλλὰ ποῦ συντρίβεται τὸ 

πρᾶγμα xci ποῦ δυσχεραίνεται; ὅταν τὸ ἀπὸ τῶν κοινῶν 

ἔϑος ἐπὶ τὰ ἴδια μεταβιβάξοντας ὁρῶσί τινας, καὶ μέγαν 

μὲν ὄντα παρ᾽ ὑμῖν εὐθέως τὸν λέγοντα, ἀϑάνατον δ᾽ 
ἕνεχ᾽ ἀσφαλείας, ἑτέραν δὲ τὴν κρύβδην ψῆφον τοῦ 

φανερῶς ϑορύβου. ταῦτ᾽ ἀπιστίαν, ταῦτ᾽ ὀργὴν ἔχει. 

δεῖ γὰρ ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι δικαίως ἀλλήλοις τῆς πολι- 

τείας κοινωνεῖν, τοὺς μὲν εὐπόρους εἰς μὲν τὸν βίον τὰ 

ἑαυτῶν ἀσφαλῶς ἔχειν νομίξοντας καὶ ὑπὲρ τούτων μὴ 

δεδοικότας. εἰς δὲ τοὺς κινδύνους κοινὰ ὑπὲρ τῆς σωτη- 

ρίας τὰ ὄντα τῇ πατρίδι παρέχοντας, τοὺς δὲ λοιποὺς τὰ 

μὲν χοινὰ κοινὰ νομίζοντας καὶ μετέχοντας τὸ μέρος, τὰ 

δ᾽ ἑχάστου ἴδια τοῦ κεκτημένου. οὕτω καὶ μικρὰ μεγάλη 

πόλις γίγνεται καὶ μεγάλη σῴξεται. ὡς μὲν οὖν εἴποι 

18 

20 

148 

25 

30 



xj ΚΑΤᾺ ΦΙΛΙΠΠΟΥ A 199 

τις ἄν, ἃ παρ᾽ ἑκατέρων εἶναι δεῖ, ταῦτ᾽ ἴσως ἐστίν" ὡς 
δὲ καὶ γένοιτ᾽ ἄν, ἐν νόμῳ διορϑώσασϑαι δεῖ. 

Τῶν δὲ παρόντων πραγμάτων καὶ τῆς ταραχῆς πολλὰ 

πόρρωϑέν ἐστι τὰ αἴτια" ἃ εἰ βουλομένοις ὑμῖν ἀκούειν 
s ἐστίν, ἐθέλω λέγειν. ἐξέστητ᾽ ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι τῆς 
ὑποθέσεως ἐφ᾽ ἧς ὑμᾶς οἱ πρόγονοι κατέλιπον, καὶ τὸ 
μὲν προΐστασϑαι τῶν Ἑλλήνων καὶ δύναμιν συνεστη- 

κυῖαν ἔχοντας πᾶσι τοῖς ἀδικουμένοις βοηϑεῖν περίεργον 

ἐπείσϑητ᾽ εἶναι καὶ μάταιον ἀνάλωμ᾽ ὑπὸ τῶν ταῦτα 

10 πολιτευομένων, τὸ δ᾽ ἐν ἡσυχίᾳ διάγειν καὶ μηδὲν τῶν 

δεόντων πράττειν. ἀλλὰ προϊεμένους x«9' ἕν ἕχαστον 

πάνϑ᾽ ἑτέρους ἐᾶσαι λαβεῖν, ϑαυμαστὴν εὐδαιμονίαν καὶ 

πολλὴν ἀσφάλειαν ἔχειν ᾧεσϑε. ἐκ δὲ τούτων παρελϑὼν 
ἐπὶ τὴν τάξιν ἐφ᾽ ἧς ὑμῖν τετάχϑαι προσῆχεν ἕτερος, 

15 οὗτος εὐδαίμων καὶ μέγας καὶ πολλῶν κύριος γέγονεν, 
εἰκότως" πρᾶγμα γὰρ ἔντιμον καὶ μέγα καὶ λαμπρόν, καὶ 

περὶ οὗ πάντα τὸν χρόνον αἱ μέγισται τῶν πόλεων πρὸς 
αὑτὰς διεφέροντο, “αχεδαιμονίων μὲν ἠτυχηκότων, Θη- 

βαίων δ᾽ ἀσχόλων διὰ τὸν Φωκικὸν πόλεμον γενομένων. 

144 ἡμῶν δ᾽ ἀμελούντων. ἔρημον ἀνείλετο. τοιγάρτοι τὸ 

s μὲν φοβεῖσϑαι τοῖς ἄλλοις. τὸ δὲ συμμάχους πολλοὺς 

ἔχειν καὶ δύναμιν μεγάλην ἐκείνῳ περιγέγονεν. καὶ 
τοσαῦτα πράγματα καὶ τοιαῦτ᾽ ἤδη περιέστηχε τοὺς Ἕλ- 

ληνας ἅπαντας, ὥστε μηδ᾽ ὅ τι χρὴ συμβουλεύειν εὔπο- 

35 gov εἶναι. 
Ὄντων δ᾽ ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι τῶν παρόντων πραγ- 

μάτων πᾶσιν, ὡς ἐγὼ χρίνω, φοβερῶν, οὐδένες ἐν μεί- 

ἕονι κινδύνῳ τῶν πάντων εἰσὶν ὑμῶν, οὐ μόνον τῷ μά- 

λισϑ’ ὑμῖν ἐπιβουλεύειν Φίλιππον, ἀλλὰ καὶ τῷ πάντων 
30 ἀργότατ᾽ αὐτοὶ διακεῖσϑαι. εἰ τοίνυν τὸ τῶν ὠνίων πλῆ- 
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ϑος ὁρῶντες χαὶ τὴν εὐετηρίαν τὴν κατὰ τὴν ἀγοράν, 

τούτοις χεκήλησϑ'᾽ ὡς ἐν οὐδενὶ δεινῷ τῆς πόλεως οὔσης, 

οὔτε προσηκόντως οὔτ᾽ ὀρϑῶς τὸ πρᾶγμα κρίνετε" ἀγο- 

ocv μὲν γὰρ ἄν τις χαὶ πανήγυριν ἔχ τούτων ἢ φαύλως 

ἢ καλῶς παρεσχευάσϑαι κρίνοι" πόλιν δ᾽ ἣν ὑπείληφεν. 

ὃς ἂν τῶν ᾿Ελλήνων ἄρχειν αἰεὶ βούληται. μόνην ἂν 

ἐναντιωϑῆναι καὶ τῆς πάντων ἐλευϑερίας προστῆναι. οὐ 

μὰ ZA" ἐκ τῶν ὠνίων, εἰ καλῶς ἔχει, δοκιμάξειν δεῖ, ἀλλ 
εἰ συμμάχων εὐνοίᾳ πιστεύει, εἰ τοῖς ὅπλοις ἰσχύει. ταῦϑ' 

ὑπὲρ τῆς πόλεως δεῖ σκοπεῖν" ἃ σφαλερῶς ὑμῖν xci οὐ- 

δαμῶς ἅπαντα καλῶς ἔχει. γνοίητε δ᾽ ἄν, εἰ σκέψαισϑ᾽ 

ἐκείνως. πότε μάλιστ᾽ ἐν ταραχῇ τὰ vOv Ελλήνων γέγονε 

πράγματα: οὐδένα γὰρ χρόνον ἄλλον ἢ τὸν νυνὶ παρόντ᾽ 

οὐδ᾽ ἂν εἷς εἴποι. τὸν μὲν γὰρ ἄλλον ἅπαντ᾽ εἰς δύο 
ταῦτα διήρητο τὰ τῶν Ελλήνων, “ακεδαιμονίους καὶ 

ἡμᾶς, τῶν δ᾽ ἄλλων [[Ξλλήνων] οἱ μὲν ἡμῖν, οἱ δ᾽ ἐκεί- 
νοις ὑπήχουον. βασιλεὺς δὲ x«9' αὑτὸν μὲν ὁμοίως 

ἅπασιν ἄπιστος ἦν. τοὺς δὲ κρατουμένους τῷ πολέμῳ προσ- 

λαμβάνων. ἄχρι οὗ τοῖς ἑτέροις ἐξ ἴσου ποιήσαι, διεπι- 

στεύετο, ἔπειτ᾽ οὐχ ἧττον αὐτὸν ἐμίσουν ove σώσειε 

τῶν ὑπαρχόντων ἐχϑρῶν ἐξ ἀρχῆς. νῦν δὲ πρῶτον μὲν 

ὁ βασιλεὺς ἅπασι τοῖς Ἕλλησιν οἰκείως ἔχει (καὶ πάν- 

τῶν ἥκιστα δὴ ἡμῖν, ἄν τι μὴ νῦν ἐπανορϑωσώμεϑα)" 

ἔπειτα προστασίαι πολλαὶ καὶ πανταχόϑεν γίγνονται. καὶ 

τοῦ πρωτεύειν ἀντιποιοῦνται μὲν πάντες. ἀφεστᾶσιν δ᾽ 

ἑνί, καὶ φϑονοῦσι καὶ ἀπιστοῦσιν αὑτοῖς, οὐχ οἷς ἔδει, 
x«l γεγόνασι xc αὑτοὺς ἕκαστοι, ᾿4ργεῖοι. Θηβαῖοι, 

““ακεδαιμόνιοι, Kooív9tot, ᾿'4ρχάδες, ἡμεῖς. ἀλλ᾽ ὅμως εἰς 

τοσαῦτα μέρη x«i τοσαύτας δυναστείας διηρημένων τῶν 

Ἑλληνικῶν πραγμάτων. εἰ δεῖ τἀληϑῆ μετὰ παρρησίας 
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- * , , , , 9 - ' , , εἰπεῖν, và παρ᾽ οὐδέσι τούτων ἀρχεῖα καὶ βουλευτήρι 

ἐρημότερ᾽ ἄν τις ἴδοι τῶν “Ελληνικῶν πραγμάτων ἢ τὰ 
παρ᾽ ἡμῖν, εἰκότως" οὔτε γὰρ φιλῶν οὔτε πιστεύων οὔτε 

φοβούμενος οὐδεὶς ἡμῖν διαλέγεται. αἴτιον δὲ τούτων δ4 
, e ST», , - AA ' ^ S: etm 

5 οὐχ ἕν ὦ ἄνδρες AUvaior (ῥάδιον γὰρ ἂν ἣν ἡμῖν μετα- Ix? 

ϑεῖνει), ἀλλὰ πολλὰ καὶ παντοδαπὰ ἐχ παντὸς ἡμαρτημένα 
τοῦ χρόνου, ὧν τὸ χαϑ' ἕχαστον ἐάσας, εἰς ὃ πάντα τείνει 
λέξω, δεηϑεὶς ὑμῶν, ἂν λέγω τἀληϑῆ μετὰ παρρησίας, 

μηδὲν ἄχϑεσθϑαι. πέπραται τὰ συμφέροντ᾽ ἐφ᾽ ἑκάστου 1X39 
10 τῶν καιρῶν, χαὶ μετειλήφαϑ᾽ ὑμεῖς μὲν τὴν σχολὴν xci 

τὴν ἡσυχίαν, ὑφ᾽ ὧν κεχηλημένοι τοῖς ἀδικοῦσιν οὐ πι- 

κρῶς ἔχετε, ἕτεροι δὲ τὰς τιμὰς ἔχουσι. καὶ τὰ μὲν περὶ 55 
40 τἄλλ᾽ οὐκ ἄξιον ἐξετάσαι vov: ἀλλ᾽ ἐπειδάν [τι τῶν πρὸς Men 

9 , 3 ' ; , , e , - 

Φίλιππον ἐμπέσῃ, εὐθὺς ἀναστάς τις λέγει, ὡς οὐ δεῖ 
- 3 ^ , , b] 3 , fO m M 

15 ληρεῖν οὐδὲ γράφειν πόλεμον, παραϑεὶς εὐθέως ἕξῆς τὸ 

τὴν εἰρήνην ἄγειν ὡς ἀγαϑὸν χαὶ τὸ τρέφειν μεγάλην 

δύναμιν ὡς χαλεπόν. καὶ «διαρπάζειν τινὲς τὰ χρήματα 
, [44 ' vx / t ὍΣ 3259 APP / 

βούλονται“, καὶ ἄλλους λόγους ὡς οἷόν v ἀληϑεστάτους 

λέγουσιν. ἀλλὰ δεῖ δήπου τὴν μὲν εἰρήνην ἄγειν οὐχ 56 

20 ὑμᾶς πείϑειν, οἱ πεπεισμένοι κάϑησϑε, ἀλλὰ τὸν τὰ τοῦ 

πολέμου πράττοντα (ἂν γὰρ &xsivog πεισϑῇ, τά γ᾽ ἀφ’ 
6 E (3 , , τ ' , er 3 ru 
ὑμῶν ὑπάρχει)" νομίξειν δ᾽ εἶναι χαλεπὰ οὐχ ὅσ᾽ v εἰς 

σωτηρίαν δαπανῶμεν. ἀλλ᾽ ἃ πεισόμεθα, ἂν μὴ ταῦτ᾽ 

ἐθέλωμεν ποιεῖν, xci τὸ ..διαρπασϑήσεται τὰ χρήματα“ 
LÀ ^ e - 3 7 , , , ' LÀ 

565 τῷ φυλαχὴν εὑρεῖν δι ἧς σῳϑήσεται κωλύειν, οὐχὶ τῷ 

τοῦ συμφέροντος ἀποστῆναι. καίτοι ἔγωγ᾽ ἀγανακτῶ καὶ δ1 

τοῦτο, εἰ τὰ μὲν χρήματα λυπεῖ τινὰς ὑμῶν εἰ διαρπα- 

σϑήσεται, ἃ καὶ φυλάττειν καὶ κολάζειν τοὺς ἁρπάζοντας 

ἐφ᾽ ὑμῖν ἐστιν, τὴν δ᾽ Ἑλλάδα πᾶσαν ἐφεξῆς οὑτωσὶ 
30 Φίλιππος ἁρπάζων οὐ λυπεῖ, καὶ ταῦτ᾽ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἁρπάζων. 
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Τί zov οὖν ὦ ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι τὸν μὲν οὕτω φανε- 
ρῶς ἀδικοῦντα x«l πόλεις καταλαμβάνοντ᾽ οὐδεὶς πώ- 

ποτὲ τούτων εἶπεν ὡς ἀδικεῖ καὶ πόλεμον ποιεῖ, τοὺς δὲ 

μὴ ἐπιτρέπειν μηδὲ προΐεσϑαι ταῦτα συμβουλεύοντας, 

τούτους πόλεμον ποιεῖν φασίν; ὅτι τὴν αἰτίαν τῶν ἐκ 

τοῦ πολέμου συμβησομένων δυσχερῶν (ἀνάγκη γάρ, ἀνάγ- 
xq πολλὰ λυπηρὰ ἐκ τοῦ πολέμου γίγνεσθαι) τοῖς ὑπὲρ 
ὑμῶν τὰ βέλτιστα λέγειν αἱρουμένοις ἀναϑεῖναι βούλον- 

ται. ἡγοῦνται γάρ, ἂν μὲν ὑμεῖς ὁμοϑυ) μαδὸν ἐκ μιᾶς γνώ- 

uus Φίλιππον ἀμύνησϑε, κἀκείνου κρατήσειν ὑμᾶς καὶ 
e - , bd PS μ᾿} ᾽ 9 * M , 

αὑτοῖς ovx ἔσεσϑαι μισϑαρνεῖν, ἂν δ᾽ ἀπὸ τῶν πρώτων 

ϑορύβων αἰτιασάμενοί τινας πρὸς τὸ χρίνειν τράπησϑε, 

αὐτοὶ μὲν τούτων χατηγοροῦντες ἀμφότερ᾽ ἕξειν, καὶ 
9. eb ὦ; 3 [4 ' 2.» Z 14 

παρ᾽ ὑμῖν εὐδοχιμήσειν καὶ παρ᾽ exs(vov χρήματα λήψε- 

σϑαι. ὑμᾶς δ᾽ ὑπὲρ ὧν δεῖ παρὰ τούτων δίκην λαβεῖν, 
παρὰ τῶν ὑπὲρ ὑμῶν εἰρηκότων λήψεσϑαι. αἱ μὲν ἐλ- 

πίδες αἱ τούτων αὗται καὶ τὸ χατασχεύασμα τὸ τῶν ci- 

τιῶν, ὡς ἄρα βούλονταί τινες πόλεμον ποιῆσαι. ἐγὼ δ᾽ 
οἷδ᾽ ἀκριβῶς ὅτι, οὐ γράψαντος ᾿4“ϑηναίων οὐδενὸς πόλε- 

M » - - 1 E 

μον, πολλὰ Φίλιππος ἔχει τῶν τῆς πόλεως καὶ νῦν sig 

Καρδίαν πέπομφε βοήϑειαν. εἰ μέντοι βουλόμεϑ᾽ ἡμεῖς 

μὴ προσποιεῖσθαι πολεμεῖν ἡμῖν ἐκεῖνον, ἀνοητότατος 
, bi! » -— 2 , , Ἢ e νὴ ϑ u^ 

πάντων ἂν εἴη, εἰ τοῦτ᾽ ἐξελέγχοι" ὅταν γὰρ ol ἀδικού- 

μενον ἀρνῶνται, τί τῷ ἀδικοῦντι προσήχει: ἀλλ᾽ ἐπειδὰν 
ἐφ᾽ ἡμᾶς αὐτοὺς ἴῃ, τί φήσομεν τότε; éxsivog μὲν γὰρ 

οὐ πολεμεῖν, ὥσπερ οὐδ᾽ ᾿Ωρείταις, τῶν στρατιωτῶν ue, 9 9 5) 9 
ὄντων ἐν τῇ χώρᾳ, οὐδὲ Φεραίοις πρότερον, πρὸς τὰ 

τείχη προσβάλλων, οὐδ᾽ ᾿Ολυνϑίοις ἐξ ἀρχῆς, ἕως ἐν αὐτῇ 

τῇ χώρᾳ τὸ στράτευμα παρῆν ἔχων. ἢ καὶ τότε τοὺς 

ἀμύνεσϑαι κελεύοντας πόλεμον ποιεῖν φήσομεν; οὐκοῦν 
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ὑπόλοιπον δουλεύειν" οὐδὲ γὰρ ἄλλο γ᾽ οὐδὲν ἔνι. καὶ 

μὴν οὐχ ὑπὲρ τῶν ἴσων ὑμῖν καί τισι τῶν ἄλλων ἀν- 

ϑροώπων ἔσϑ'᾽ ὃ κίνδυνος" οὐ γὰρ ὑφ᾽ αὑτῷ ποιήσασϑαι 
τὴν πόλιν βούλεται Φίλιππος ὑμῶν, οὔ, ἀλλ᾽ ὅλως ἀν- 

48 ελεῖν. οἷδε γὰρ ἀκριβῶς ὅτι δουλεύειν μὲν | ὑμεῖς οὔτ᾽ ἐϑε- 

e λήσετε, οὔτ᾽, ἐὰν ἐθέλητε, ἐπιστήσεσϑε (ἄρχειν γὰρ εἰ- 

ὦϑατε), πράγματα δὲ παρασχεῖν αὐτῷ, ἂν καιρὸν λάβητε, 

πλείω τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ἁπάντων δυνήσεσϑε. διὰ 

ταῦϑ'᾽ ὑμῶν οὐχὶ φείσεται, εἴπερ ἐγκρατὴς γενήσεται. 
10 "Qs οὖν ὑπὲρ τῶν ἐσχάτων ἐσομένου τοῦ ἀγῶνος, οὕτω 

προσήχει γιγνώσκειν, καὶ τοὺς πεπραχότας αὑτοὺς ἐκείνῳ 

φανερῶς ἀποτυμπανίσαι" οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστιν ἔξω 
τῶν τῆς πόλεως ἐχϑοῶν χρατῆσαι, πρὶν ἂν τοὺς ἐν αὐτῇ 

τῇ πόλει χολάσητ᾽ ἐχϑρούς, ἀλλ᾽ ἀνάγκη τούτοις ὥσπερ 

15 προβόλοις προσπταίσαντας ὑστερίξειν ἐκείνων. πόϑεν 

οἴεσϑε νῦν αὐτὸν ὑβοίξειν ὑμᾶς (οὐδὲν γὰρ ἄλλ᾽ ἔμοιγε 

δοχεῖ ποιεῖν ἢ τοῦτο) χαὶ τοὺς μὲν ἄλλους εὖ ποιοῦντα, 

εἰ μηδὲν ἄλλο, ἐξαπατᾶν, ὑμῖν δ᾽ ἀπειλεῖν ἤδη; οἷον 

Θετταλοὺς πολλὰ δοὺς ὑπηγάγετ᾽ εἰς τὴν νῦν παροῦσαν 

20 δουλείαν᾽ οὐδ᾽ ἂν εἰπεῖν δύναιτ᾽ οὐδεὶς ὅσα τοὺς ταλαι- 

πώρους Ὀλυνϑίους πρότερον δοὺς Ποτείδαιαν ἐξηπάτη.- 

δεν καὶ πόλλ᾽ ἕτερα᾽ Θηβαίους τὰ νῦν ὑπάγει τὴν Βοι- 

ὠτίαν αὐτοῖς παραδοὺς χαὶ ἀπαλλάξας πολέμου πολλοῦ 

καὶ χαλεποῦ" ὥστε καρπωσάμενοί τιν᾽ ἕχαστοι τούτων 
35 πλεονεξίαν, οἱ μὲν ἤδη πεπόνϑασιν ἃ δὴ πεπόνϑασιν, οἱ 

δ᾽ ὅτι ἄν ποτε συμβῇ πείσονται. ὑμεῖς δ᾽ ὧν μὲν ἀπε- 

στέρησϑε σιωπῶ" ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ τῷ τὴν εἰρήνην ποιήσα- 

σϑαι, πόσ᾽ ἐξηπάτησϑε, πόσων ἀπεστέρησϑε. οὐχὶ Φωκέας, 
29 οὐ Πύλας, οὐχὶ τὰ ἐπὶ Θράκης, ΖΙορίσκον, Σέρριον, τὸν 

[49 Κερσοβλέπτην αὐτόν; οὐ νῦν Καρδίαν ἔχει καὶ ὁμολογεῖ; 
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Tí ποτ΄ οὖν ἐχείνως τοῖς ἄλλοις καὶ ὑμῖν τοῦτον τὸν 

τρόπον προσφέρεται; ὅτι ἐν μόνῃ τῶν πασῶν πόλεων τῇ 

ὑμετέρᾳ ἄδει᾽ ὑπὲρ τῶν ἐχϑρῶν λέγειν δέδοται, καὶ λα- 
βόντα χρήματ᾽ αὐτὸν ἀσφαλές ἔστι λέγειν παρ᾽ ὑμῖν, 

κἂν ἀφηρημένοι τὰ ὑμέτερ᾽ αὐτῶν ἦτε. οὐκ ἣν ἀσφαλὲς 5 
λέγειν ἐν ᾿Ολύνϑῳ τὰ Φιλίππου μὴ σὺν εὖ πεπονθότων 
τῶν πολλῶν Ὀλυνϑίων τῷ Ποτείδαιαν καρποῦσϑαι" οὐκ 

ἣν ἀσφαλὲς λέγειν ἐν Θετταλίᾳ μὴ σὺν εὖ πεπονϑότος 

τοῦ πλήϑους τοῦ Θετταλῶν τῷ τοὺς τυράννους ἐχβαλεῖν 

Φίλιππον αὐτοῖς x«l τὴν πυλαίαν ἀποδοῦναι" οὐκ ἣν τὸ 

ἐν Θήβαις ἀσφαλές, πρὶν τὴν Βοιωτίαν ἀπέδωκεν καὶ 

τοὺς Φωχέας ἀνεῖλεν. ἀλλ᾽ ᾿ἡϑήνησιν, οὐ μόνον Augí- 

πολιν χαὶ τὴν Καρδιανῶν χώραν ἀπεστερηχότος Φιλίπ- 

που, ἀλλὰ καὶ καταδσκχευάξοντος ὑμῖν ἐπιτείχισμα τὴν 

Εὔβοιαν καὶ νῦν ἐπὶ Βυζάντιον παριόντος, ἀσφαλές ἐστι 15 
————— RÀ RüÓ B ας λέγειν ὑπὲρ Φιλίππου. καὶ γάρ τοι τούτων uiv ἔκ πτω- 

χῶν ἔνιοι ταχὺ πλούσιοι γίγνονται καὶ ἐξ ἀνωνύμων καὶ 
ἀδόξων ἔνδοξοι καὶ γνώριμοι, ὑμεῖς δὲ τοὐναντίον ἔχ 

μὲν ἐνδόξων ἄδοξοι, ἐκ δ᾽ εὐπόρων ἄποροι" πόλεως γὰρ 

ἔγωγε πλοῦτον ἡγοῦμαι συμμάχους, πίστιν, εὔνοιαν, ὧν 90 
πάντων ὑμεῖς ἔστ᾽ ἄποροι. ἐκ δὲ τοῦ τούτων ὀλιγώρως 

ὑμᾶς ἔχειν xcl ἐᾶν τοῦτον τὸν τρόπον φέρεσϑαι, ὁ μὲν 

εὐδαίμων καὶ μέγας καὶ φοβερὸς πᾶσιν Ἕλλησιν καὶ βαρ- 

D— 9 
βάροις. ὑμεῖς δ᾽ ἔρημοι καὶ ταπεινοί, τῇ μὲν κατὰ τὴν 

ἀγορὰν εὐετηρίᾳ λαμπροί, τῇ δ᾽ ὧν προσῆχε παρασκευῇ 535. 

καταγέλαστοι. οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον περί ϑ' ὑμῶν 150 

| 
καὶ περὶ αὑτῶν ἐνίους τῶν λεγόντων ὁρῶ βουλευομένους" 

ὑμᾶς μὲν γὰρ ἡσυχίαν ἄγειν φασὶ δεῖν, κἄν τις ὑμᾶς 

ἀδικῇ. αὐτοὶ δ᾽ οὐ δύνανται παρ᾽ ὑμῖν ἡσυχίαν ἄγειν, 

οὐδενὺς αὐτοὺς ἀδικοῦντος. καίτοι λοιδορίας εἴ τις χωρὶς 80 
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ἔροιτο ..εἶπέ μοι, τί δὴ γιγνώσκων ἀκριβῶς, ᾿ἀριστόμηδες, 
(οὐδεὶς γὰρ τὰ τοιαῦτ᾽ ἀγνοεῖ) τὸν μὲν τῶν ἰδιωτῶν 
βίον ἀσφαλῆ καὶ ἀπράγμονα καὶ ἀκίνδυνον ὄντα, τὸν δὲ 

τῶν πολιτευομένων φιλαίτιον καὶ σφαλερὸν καὶ xo 

5 ἑχάστην ἡμέραν ἀγώνων καὶ κακῶν μεστόν, οὐ τὸν ἡσύ- 

χιον, ἀλλὰ τὸν ἐν τοῖς κινδύνοις αἱρεῖ“ τί ἂν εἴποις; εἰ "1 

γὰρ ὃ βέλτιστον εἰπεῖν ἂν ἔχοις, τοῦτό σοι δοίημεν ἀλη- 

ϑὲς λέγειν. ὡς ὑπὲρ φιλοτιμίας καὶ δόξης ταῦτα πάντα 

ποιεῖς, ϑαυμάξω τί δήποτε σαυτῷ μὲν ὑπὲρ τούτων ἅπαντα 

10 ποιητέον εἶναι νομίξεις καὶ πονητέον xci κινδυνευτέον, 

τῇ πόλει δὲ προέσϑαι ταῦτα μετὰ ῥᾳϑυμίας συμβουλεύεις. 

οὐ γὰρ ἐχεῖνό γ᾽ ἂν εἴποις, ὡς σὲ μὲν ἐν τῇ πόλει δεῖ τινὰ 

φαίνεσϑαι. τὴν πόλιν δ᾽ ἐν τοῖς Ἕλλησι μηδενὸς ἀξίαν 
εἶναι. καὶ μὴν οὐδ᾽ ἐκεῖνό γ᾽ ὁρῶ, ὡς τῇ πόλει μὲν ἀσφα- 13 

15 λὲς τὸ τὰ αὑτῆς πράττειν. σοὶ δὲ κίνδυνος, εἰ μηδὲν 

τῶν ἄλλων πλέον περιεργάσει. ἀλλὰ τοὐναντίον σοὶ μὲν 

ἐξ ὧν ἐργάξει καὶ περιεργάζει τοὺς ἐσχάτους ὄντας κιν- 

δύνους, τῇ πόλει δ᾽ ἐκ τῆς ἡσυχίας. ἀλλὰ νὴ “ία παππῷα 13 

Go, καὶ πατρῴα δόξ᾽ ὑπάρχει, ἣν αἰσχρόν ἐστιν ἐν σοὶ 

20 χαταλῦσαι" τῇ πόλει δ᾽ ὑπῆρξεν ἀνώνυμα καὶ φαῦλα τὰ 

τῶν προγόνων. ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχει" σοὶ μὲν γὰρ 
151 ἣν χλέπτης ὃ πατήρ, εἴπερ ἣν ὅμοιός σοι, τῇ πόλει δ᾽ 

ἡμῶν o)0g πάντες ἴσασιν οἱ Ἕλληνες ἐκ τῶν μεγίστων 

κινδύνων σεσῳμένοι. ἀλλὰ γὰρ οὐκ ἴσως οὐδὲ πολιτικῶς 14 

45 ἔνιοι τὰ χαϑ' αὑτοὺς x«l τὰ xaT αὐτὴν πολιτεύονται" 

πῶς γάρ ἔστιν ἴσον τούτων μέν τινας éx τοῦ δεσμωτη- 

ρίου ἥκοντας ἑαυτοὺς ἀγνοεῖν, τὴν πόλιν δ᾽, ἣ προει- 

στήχει τῶν ἄλλων τέως καὶ τὸ πρωτεῖον εἶχεν, νῦν ἐν 

ἀδοξίᾳ πάσῃ καὶ ταπεινότητι καϑεστάναι; 

8). Πολλὰ τοίνυν ἔχων ἔτι καὶ περὶ πολλῶν εἰπεῖν παύ- 75 
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Prooem.GOgLGL" καὶ γὰρ οὐ λόγων ἐνδείᾳ μοι δοχεῖ τὰ πράγματ᾽ 
2 ὦ οὔτε νῦν οὔτ᾽ ἄλλοτε πώποτε φαύλως ἔχειν, ἀλλ᾽ ὅταν 

πάντ᾽ ἀκούσαντες ὑμεῖς τὰ δέοντα καὶ ὁμογνώμονες ὡς 

ὀρϑῶς λέγεται γενόμενοι, τῶν λυμαίνεσϑαι καὶ διαστρέ- 

φειν ταῦτα βουλομένων ἐξ ἴσου κάϑησϑ᾽ ἀκροώμενοι, 
οὐκ ἀγνοοῦντες αὐτούς (ἴστε γὰρ εὐϑὺς ἰδόντες ἀκρι- 

βῶς, τίς μισϑοῦ λέγει καὶ [τίς] ὑπὲρ Φιλίππου πολιτεύ- 

ἑται, καὶ τίς ὡς ἀληϑῶς ὑπὲρ τῶν βελτίστων), ἀλλ᾽ ἵν᾽ 
αἰτιασάμενοι τούτους χαὶ τὸ πρᾶγμ᾽ εἰς γέλωτα καὶ λοι- 

δορίαν ἐμβαλόντες μηδὲν αὐτοὶ τῶν δεόντων ποιῆτε. 

ταῦτ᾽ ἐστὶ τἀληϑῆ, μετὰ πάσης παρρησίας, ἁπλῶς εὐνοίᾳ 
τὰ βέλτιστ᾽ εἰρημένα, οὐ κολακείᾳ βλάβης καὶ ἀπάτης 

λόγος μεστός, ἀργύριον τῷ λέγοντι ποιήσων, τὰ δὲ πράγ- 

ματα τῆς πόλεως τοῖς ἐχϑροῖς ἐγχειριῶν. ἢ οὖν παυ- 

στέον τούτων τῶν ἐθῶν, ἢ μηδέν᾽ ἄλλον αἰτιατέον τοῦ 

πάντα φαύλως ἔχειν ἢ ὑμᾶς αὐτούς. 

5 

15 
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TIIOGEZIZ 

Ὁ Φίλιππος πρὸς rove 4ϑηναίους πέπομφεν ἐπιστολήν. κατη- 

γορῶν αὐτῶν καὶ πόλεμον προκηρύττων ἄντικρυς. οὐκέτ᾽ οὖν 
ὁ ῥήτωρ πείϑει τοὺς ᾿4ϑηναίους πολεμεῖν (ἀνάγκη γάρ). ἀλλὰ 
ϑαρσύνει πρὸς τὸν κίνδυνον. εὐκαϑαίρετον λέγων τὸν Maxs- 

5 δόνα. 

Ὅτι μὲν ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι Φίλιππος οὐκ ἐποιήσατο 
τὴν εἰρήνην πρὸς ἡμᾶς, ἀλλ᾽ ἀνεβάλετο τὸν πόλεμον, 

πᾶσιν ὑμῖν φανερὸν γέγονεν" ἐπειδὴ γὰρ Φαρσαλίοις 

λον παρέδωχεν xci τὰ περὶ Φωκέας διῳχήσατο καὶ τὴν 

10 Θράκην χατεστρέψατο πᾶσαν, αἰτίας οὐκ οὔσας πλασά- 

μένος xai προφάσεις ἀδίκους ἐξευρὼν τῷ μὲν ἔργῳ πάλαι 
πολεμεῖ πρὸς τὴν πόλιν. τῷ δὲ λόγῳ νῦν ὁμολογεῖ διὰ 

τῆς ἐπιστολῆς ἧς ἔπεμψεν" ὅτι δὲ χρὴ μήτ᾽ ὀρρωδεῖν 2 
ἡμᾶς τὴν ἐχείνου δύναμιν μήτ᾽ ἀγεννῶς ἀντιταχϑῆναι 

15 πρὸς αὐτόν, ἀλλὰ καὶ σώμασι καὶ χρήμασι καὶ ναυσὶ καὶ Diod 

153 πᾶσιν ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν ἀφειδῶς ὁρμῆσαι πρὸς τὸν | xó-xviuss 

λεμον, ἐγὼ πειράσομαι διδάσχειν. πρῶτον μὲν γὰρ εἰκὸς X99. 

ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι τοὺς ϑεοὺς μεγίστους ἡμῖν ὑπάρχειν 519 

συμμάχους καὶ βοηϑούς, ὧν ἐκεῖνος τὰς πίστεις ὑπεριδὼν 

90 x«l τοὺς ὅρκους ὑπερβὰς λέλυκεν ἀδίκως τὴν εἰρήνην" 
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3 ἔπειϑ'᾽ oig πρότερον ηὐξήϑη, φενακίζων αἰεί τινας καὶ 
II δ( 
VIS) μεγάλ᾽ ἐπαγγελλόμενος εὐεργετήσειν, ταῦτα πάντα διεξ- 

ελήλυϑεν ἤδη, χαὶ γιγνώσκεται μὲν ὑπὸ τῶν Περινϑίων 

x«i Βυξαντίων καὶ τῶν ἐχείνοις συμμαχούντων ὡς ἐπι- 

vrrei ϑυμεῖ προσενεχϑῆναι τούτοις τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ 5 

4 Ὀλυνϑίοις πρότερον, οὐκ ἀγνοεῖται δ᾽ ὑπὸ Θετταλῶν 

δεσπόζειν, ἀλλ᾽ οὐχ ἡγεῖσϑαι τῶν συμμάχων προαιρού- 
e , ? e. ' T^ * - 

μένος, ὑποπτεύεται δ᾽ ὑπὸ Θηβαίων Νίκαιαν μὲν φρουρᾷ 

κατέχων. εἰς δὲ τὴν ἀμφικτυονίαν εἰσδεδυκώς, τὰς δὲ 

πρεσβείας τὰς ἐκ Πελοποννήσου πρὸς αὑτὸν ἄγων καὶ τὸ 

τὴν ἐχείνων συμμαχίαν παραιρούμενος᾽ ὥστε τῶν αὐτῷ 

πρὸ τοῦ φίλων ὄντων τοὺς μὲν νῦν πολεμεῖν ἀκαταλ- 

λάχτως, τοὺς δὲ μηκέτι προϑύμους εἶναι συναγωνιστάς, 

5 ἅπαντας δ᾽ ὑφορᾶσϑαι καὶ διαβεβλῆσϑαι πρὸς αὐτόν. ἔτι 
, 3 ΝΥ ^ m 3 9 , ^ ^ , , 

τοίνυν (οὐδὲ γὰρ τοῦτ᾽ ἔστι μικρόν) οἱ κατὰ τὴν Zoíav 15 

σατράπαι καϑεστῶτες ἔναγχος μὲν ξένους [μισϑοφόρους] 

εἰσπέμψαντες ἐκώλυσαν ἐχπολιορκηϑῆναι Πέρινϑον, νῦν 

δὲ τῆς ἔχϑρας αὐτοῖς ἐνεστώσης καὶ τοῦ χινδύνου πλη- 

σίον ὄντος. εἰ χειρωϑήσεται Βυζάντιον, οὐ μόνον αὐτοὶ 

6 προϑύμως συμπολεμήσουσιν, ἀλλὰ καὶ βασιλέα | Περσῶν; ] so 

χρήματα χορηγεῖν ἡμῖν προτρέψονται, ὃς τοσοῦτον μὲν 
, - e 3 ᾽ ^ ' , , 

χέχτηται πλοῦτον ὅσον οὐδ᾽ oi λοιποὶ πάντες, τηλικαύ- 
3 » mp ' ' 2 71) ^c er * 

την δ᾽ ἔχει ῥώμην πρὸς τὰς ἐνθάδε πράξεις, ὥστε καὶ 

πρότερον, ἡνίκα “ακχεδαιμο) νίοις ἐπολεμοῦμεν, ὁποτέροις 15: 

πρόσϑοιτο. τούτους ἐποίει κρατεῖν τῶν ἑτέρων, καὶ νῦν ss 

ue" ἡμῶν γενόμενος δαδίως καταπολεμήσει τὴν Φιλίππου 

δύναμιν. 
' , , Δ 3 3 3. us N 

7  llgóg τοίνυν τούτοις τηλιχούτοις OUvGLV, οὐκ ἐρῶ μὲν 

I9 ὡς οὐ διὰ τὴν εἰρήνην πολλὰ προείληφεν ἡμῶν χωρία 

x«i λιμένας καὶ τοιαῦϑ᾽ ἕτερα χρήσιμα πρὸς πόλεμον, 30 
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δρῶ δ᾽ ὡς ὅταν uiv ὑπ᾽ εὐνοίας τὰ πράγματα συνέχηται 

καὶ πᾶσι ταὐτὰ συμφέρῃ τοῖς μετέχουσι τῶν πολέμων, 

μένει τὰ συσταϑέντα βεβαίως" ὅταν δ᾽ ἐξ ἐπιβουλῆς καὶ 
πλεονεξίας ἀπάτῃ καὶ βίᾳ κατέχηται, καϑάπερ ὑπὸ τού- 

5 TOv νῦν, μικρὰ πρόφασις xci τὸ τυχὸν πταῖσμα ταχέως 

αὐτὰ διέσεισε καὶ κατέλυσεν. x«l πολλάκις εὑρίσκω λογι- 8 

ξόμενος οὐ μόνον ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι τὰ συμμαχικὰ τῷ τι18 

Φιλίππῳ πρὸς ὑποψίαν ἥκοντα καὶ δυσμένειαν, ἀλλὰ καὶ 

τὰ τῆς ἰδίας ἀρχῆς οὐ συνηρμοσμένα καλῶς οὐδ᾽ οἰκείως τι 

10 οὐδ᾽ ὡς οἴεταί τις. ὅλως μὲν γὰρ ἡ Μακεδονικὴ δύναμις τί 

ἐν μὲν προσϑήκης μέρει ῥοπὴν ἔχει τινὰ καὶ χρῆσιν, αὐτὴ 
δὲ καϑ' αὑτὴν ἀσϑενής ἐστιν xci πρὸς τηλικοῦτον ὄγκον 

πραγμάτων εὐκαταφρόνητος. ἔτι δ᾽ αὐτὴν οὗτος τοῖς πολέ- 9 1115 
μοις καὶ ταῖς στρατιαῖς χαὶ πᾶσιν οἷς ἄν τις αὐτὸν μέγαν 

15 εἶναι νομίσειε, σφαλερωτέραν αὑτῷ πεποίηκε. μὴ γὰρ 

οἴεσϑ'᾽ ὦ ἄνδρες ᾿41ϑηναῖοι τοῖς αὐτοῖς χαίρειν Φίλιππόν 
τὲ χαὶ τοὺς ἀρχομένους, ἀλλ᾽ ἐννοεῖσϑ᾽ ὡς ὃ μὲν ἐπιϑυμεῖ 

δόξης, οἱ δ᾽ ἀσφαλείας, καὶ αὐτῷ μὲν οὐκ ἔστι τυχεῖν ταύτης 

ἀκινδύνος, οἱ δ᾽ οὐδὲν δέονται. καταλείπο ντες οἴχοι τέκνα; 

90 γονεῖς, γυναῖκας, φϑείρεσϑαι x«l xc) ἑχάστην ἡμέραν 

155 κινδυνεύειν ὑπὲρ αὐτῶν. ὥστε τοὺς μὲν πολλοὺς | τῶν 10 

Μακεδόνων ἐκ τούτων ὄν τις ἴδοι πῶς διάχεινται πρὸς “ἡ 

τὸν Φίλιππον" τοὺς δὲ περὶ αὐτὸν ὄντας ἑταίρους καὶ 

τοὺς τῶν ξένων ἡγεμόνας εὑρήσετε δόξαν μὲν ἔχοντας 

95 ἐπ’ ἀνδρείᾳ, περιδεῶς δὲ μᾶλλον τῶν ἀδόξων ζῶντας. 
τοῖς μὲν γὰρ πρὺς τοὺς πολεμίους μόνον ὑπάρχει κίν- 

δυνος, οἱ δὲ τοὺς κόλαχας xci τοὺς διαβάλλοντας αὐτοὺς 2i 

μᾶλλον ἢ τὰς μάχας δεδίασιν" κἀκεῖνοι μὲν μετὰ πάντων 11 

ἀγωνίζονται πρὸς τοὺς ἀντιταχϑέντας. τοῖς δὲ καὶ τῶν 

80 ἐν τοῖς πολέμοις καχῶν οὐκ ἐλάχιστον μέρος μέτεστιν, 
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καὶ χωρὶς ἰδίᾳ τὸν τρόπον τὸν τοῦ βασιλέως φοβεῖσϑαι 

συμβέβηκεν. ἔτι δὲ τῶν μὲν πολλῶν ἐὰν ἁμάρτῃ τις, 
ξημίας κατὰ τὴν ἀξίαν εἴληφεν" οἱ δ᾽ ὅταν μάλιστα κατ- 
ορϑώσωσιν, τότε μάλιστα σκορακίζονται x«l προπηλα- 

χίξζονται παρὰ τὸ προσῆκον. καὶ τούτοις οὐδ᾽ ἂν εἷς εὖ 

φρονῶν ἀπιστήσειεν᾽ οὕτω γὰρ φιλότιμον αὐτὸν εἶναί 

φασιν οἱ συνδιατρίψαντες, ὥστε βουλόμενον τὰ κάλλιστα 

τῶν ἔργων πάνϑ᾽ αὑτοῦ δοκεῖν εἶναι μᾶλλον ἄχϑεσϑαι 
τῶν στρατηγῶν καὶ τῶν ἡγεμόνων τοῖς ἄξιον ἐπαίνου τι 

πράξασιν ἢ τοῖς ὅλως ἀποτυχοῦσιν. πῶς οὖν, εἴπερ ἐστὶ 

ταῦτα τοιαῦτα, πιστῶς ἤδη πολὺν χρόνον αὐτῷ παραμέ- 

νουσιν; ὅτι νῦν μὲν ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι τὸ χατορϑοῦν 

αὐτὸν ἐπισχοτεῖ πᾶσι τοῖς τοιούτοις" cl γὰρ εὐπραξίαι 

δειναὶ συγχρύψαι καὶ συσκιάσαι τὰς ἁμαρτίας τῶν ἀν- 

ϑρώπων εἰσίν" εἰ δέ τι πταίσει, τότ᾽ ἀκριβῶς διακαλυ- 

φϑήσεται ταῦτα πάντα. συμβαίνει γὰρ ὥσπερ ἐν τοῖς σώ- 

μασιν ἡμῶν" ὅταν μὲν ἐρρωμένος 1, τις, οὐδὲν ἐπαισϑά- 

νεται τῶν καϑ' ἕχαστα σαϑρῶν, ἐπὰν δ᾽ ἀρρωστήσῃ, 
πάντα κινεῖται, xàv | ῥῆγμα κἂν στρέμμα κἂν ἄλλο τι τῶν 

ὑπαρχόντων jj μὴ τελέως ὑγιεινόν" οὕτω καὶ τῶν βασι- 

λειῶν καὶ ἁπασῶν τῶν δυναστειῶν, ἕως μὲν ἂν ἐν τοῖς 
πολέμοις κατορϑῶσιν, ἀφανῆ τὰ κακά ἔστι τοῖς πολλοῖς, 

ἐπὰν δὲ πταίσωσιν. ὃ νῦν παϑεῖν εἰχὸς ἐχεῖνον μεῖξον 

φορτίον ἢ χκαϑ' αὑτὸν αἰρόμενον, γίγνεται φανερὰ τὰ 

δυσχερῆ πάντα τοῖς ἅπασιν. 

Εἰ δέ τις ὑμῶν ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι τὸν Φίλιππον 

ὁρῶν εὐτυχοῦντα φοβερὸν εἶναι νομίζει, καὶ δυσπολέμη- 

TOv, σώφρονος μὲν ἀνδρὸς χρῆται προνοίᾳ μεγάλη γὰρ 

ῥοπή, μᾶλλον δὲ τὸ ὅλον ἡ τύχη ἐστὶ πρὸς ἅπαντα τὰ 
τῶν ἀνθρώπων πράγματα" χατὰ πολλοὺς μέντοι τρόπους 
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ἕλοιτ᾽ ἄν τις οὐχ ἧττον τὴν ἡμετέραν εὐτυχίαν ἢ τὴν 
ἐχείνου. παρά τε γὰρ τῶν προγόνων ἐκ πλείονος χρόνου 

παρειλήφαμεν τὴν εὐδαιμονίαν οὐ τούτου μόνον. ἀλλὰ 

συνελόντι φράσαι πάντων τῶν ἐν Μακεδονίᾳ βασιλευ- 

σάντων᾽ κἀκεῖνοι μὲν ᾿4“ϑηναίοις φόρους ἤνεγκαν, ἡ δ᾽ 

ἡμετέρα πόλις οὐδενί πω τῶν ἁπάντων. ἔτι δὲ τοσούτῳ 

πλείους ἀφορμὰς αὐτοῦ πρὸς τὴν τῶν ϑεῶν εὔνοιαν 

ἔχομεν, ὅσῳ διατελοῦμεν εὐσεβέστερα καὶ δικαιότερα 

πράττοντες. τί ποτ᾽ οὖν ἐχεῖνος ἐν τῷ προτέρῳ πολέμῳ 
πλείω κατώρϑωσεν ἡμῶν; ὅτι ὦ ἄνδρες ᾿1ϑηναῖοι (παρ- 

ρησιάσομαι γὰρ πρὸς ὑμᾶς) ὁ μὲν αὐτὸς στρατεύεται καὶ 

ταλαιπωρεῖ καὶ τοῖς κινδύνοις πάρεστιν, οὔτε καιρὸν 

παριεὶς οὔϑ᾽ ὥραν ἔτους παραλείπων οὐδεμίαν, ἡμεῖς δὲ 
(εἰρήσεται γὰρ τἀληϑῆ) οὐδὲν ποιοῦντες ἐνθάδε καϑήμεϑα, 

μέλλοντες ἀεὶ καὶ ψηφιζόμενοι καὶ πυνθανόμενοι κατὰ 

τὴν ἀγορὰν | εἴ τι λέγεται νεώτερον. καίτοι τί γένοιτ᾽ 

ἂν νεώτερον ἢ ῆακεδὼν ἀνὴρ καταφρονῶν ᾿ϑηναίων 

χαὶ τολμῶν ἐπιστολὰς πέμπειν τοιαύτας οἵας ἠκούσατε 

μικρῷ πρότερον; καὶ τῷ μὲν ὑπάρχουσιν μισϑοφόροι 
- * ' , - A^. eu δ 

20 στρατιῶται, καὶ νὴ 4ία πρὸς τούτοις τῶν παρ᾽ ἡμῖν ῥη- 

τόρων τινές, οἱ τὰς παρ᾽ ἐχείνου δωρεὰς οἴκαδε λαμβά- 

vsu νομίξοντες οὐκ αἰσχύνονται Φιλίππῳ ζῶντες, οὐδ᾽ 
4 

αἰσϑάνονται πάντα καὶ τὰ τῆς πόλεως καὶ và σφῶν αὐτῶν 

μικροῦ λήμματος πωλοῦντες. ἡμεῖς δ᾽ οὔτε τῶν ἐχείνου 

25 πραγμάτων οὐδὲν στασιάζειν παρασχευάζομεν, οὔτε £&vo- 

τροφεῖν ἐθέλομεν, οὔτε στρατεύεσϑαι τολμῶμεν. οὔχουν 

ἐστὶν οὐδὲν δεινόν, εἴ τι πεπλεονέχτηκεν ἡμῶν κατὰ τὸν 

πρότερον πόλεμον, ἀλλὰ μᾶλλον sl μηδὲν ποιοῦντες ἡμεῖς 

ὧν προσήχει τοὺς πολεμοῦντας, νομίζομεν κρατήσειν τοῦ 
, , δι - AJ 7 , 

30 πάντα πράττοντος, ἃ δεῖ τοὺς πλεονεχτήδσειν μέλλοντας. 
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20 Ὧν à ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι χρὴ λαβόντας ἔννοιαν, καὶ 

U** λογισαμένους ὡς οὐδ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστιν τὸ φάσκειν ἄγειν 
εἰρήνην (ἤδη γὰρ ἐκεῖνος καὶ προηγόρευκε τὸν πόλεμον 

καὶ τοῖς ἔργοις ἐξενήνοχεν) μηδενὸς μὲν φείδεσθαι μήτε 
τῶν δημοσίων μήτε τῶν ἰδίων, στρατεύεσϑαι δέ, ἄν που οι 

καιρὸς T, προϑύμως ἅπαντας, χρῆσϑαι δὲ στρατηγοῖς 

21 ἀμείνοσιν ἢ πρότερον. μὴ γὰρ ὑπολάβη τις ὑμῶν, ÓU ὧν 

᾿ ἐγένετο τὰ πράγματα χείρω τὰ τῆς πόλεως, διὰ τούτων 

IV: αὐτὰ πάλιν ἀναλήψεσϑαι x«l γενήσεσϑαι βελτίω" μηδὲ 

νομίσητε ῥᾳϑυμούντων ἡμῶν. ὥσπερ πρότερον. ἑτέρους 10 

ὑπὲρ τῶν ὑμετέρων ἀγωνιεῖσϑαι προϑύμως" ἀλλ᾽ ἐννο- 

ti69 ' ὡς αἰσχρόν ἔστιν τοὺς μὲν πατέρας ἡμῶν πολλοὺς 1ὅ8 

πόνους x«l μεγάλους κινδύνους ὑποστῆναι “ακεδαιμο- 

32 νίοις πολεμοῦντας, ἡμᾶς δὲ μηδ᾽ ὑπὲρ ὧν ἐχεῖνοι δικαίως 

χτησάμενοι παρέδοσαν ἡμῖν ἐθέλειν ἐρρωμένως ἀμύνε- τὸ 

vil: σϑαι, ἀλλὰ τὸν μὲν &x Δὶακεδονίας δρμώμενον οὕτως 

εἶναι φιλοκίνδυνον, ὥσϑ᾽ ὑπὲρ τοῦ μείζω ποιῆσαι τὴν 

XVII ἀρχὴν χατατετρῶσϑαι πᾶν τὸ σῶμα τοῖς πολεμίοις μαχό- 

XIX € μενον, Αϑηναίους δέ, οἷς πάτριόν ἐστι μηδενὸς ἀχούειν, 

ἁπάντων δὲ κρατεῖν ἐν τοῖς πολέμοις. τούτους διὰ ῥᾳϑυ- 30 

μίαν ἢ μαλακίαν ἐγκαταλείπειν τά τε τῶν προγόνων ἔργα 

x«i τὰ συμφέροντα τῆς πατρίδος. 

o3 Ἵνα δὲ μὴ μακρολογῶ, φημὶ χρῆναι παρεσχευάσϑαν 

XIV11 μὲν πρὸς τὸν πόλεμον, παραχαλεῖν δὲ τοὺς Ἕλληνας, μὴ 

λόγοις, ἀλλὰ τοῖς ἔργοις πρὸς τὴν παρ᾽ ἡμῶν συμμαχίαν" ss 

IL1? ὡς ἅπας μέν ἐστιν λόγος μάταιος πράξεων ἄμοιρος γενό- 

μενος. τοσούτῳ δὲ μάλισϑ᾽ ὁ παρὰ τῆς ἡμετέρας πόλεως, 

ὅσῳ δοχοῦμεν αὐτῷ προχειρότατα χρῆσϑαν τῶν ἄλλων 

᾿Ελλήνων. 
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EIIIZTOAH «eIAIIIHOT 

Φίλιππος A)veíov τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ χαίρειν. 

᾿Επειδὴ πολλάκις μου πρέσβεις ἀποστείλαντος, ἵν᾿ ἐμμεί- 

νῶμεν τοῖς ὅρχοις καὶ ταῖς ὁμολογίαις, οὐδεμίαν ἐποι- 

εἴσϑ᾽ ἐπιστροφήν, μην δεῖν πέμψαι πρὸς ὑμᾶς ὑπὲρ ὧν 
s ἀδικεῖσϑαι νομίζω. μὴ ϑαυμάσητε δὲ τὸ μῆχος τῆς ἐπι- 

στολῆς" πολλῶν γὰρ ὑπαρχόντων ἐγκλημάτων ἀναγκαῖόν 

159 ἐστιν ὑπὲρ ἁπάντων δηλῶσαι καϑαρῶς. 
Πρῶτον μὲν γὰρ Νικίου τοῦ χήρυκος ἁρπασϑέντος ἔχ 2 

τῆς χώρας τῆς ἐμῆς, οὐχ ὅτι τοῖς παρανομοῦσιν ἐπετι- 

10 μήσατε τὴν δίχην, ἀλλὰ τὸν ἀδικούμενον εἴρξατε δέκα 

μῆνας" ἃς δ᾽ ἔφερεν παρ᾽ ἡμῶν ἐπιστολάς, ἀνέγνωτ᾽ ἐπὶ 
τοῦ βήματος. ἔπειτα Θασίων ὑποδεχομένων τὰς Βυξαν- 

τίων τριήρεις χαὶ τῶν ληστῶν τοὺς βουλομένους οὐδὲν 

ἐφροντίζετε. τῶν συνθϑηχῶν διαρρήδην λεγουσῶν πολε- 

15 μίους εἶναι τοὺς ταῦτα ποιοῦντας. ἔτι τοίνυν περὶ τοὺς 8 

αὐτοὺς χρόνους “]ιοπείϑης ἐμβαλὼν εἰς τὴν χώραν Kgo- 

βύλην μὲν xci τὴν Τιρίστασιν ἐξηνδραποδίσατο, τὴν δὲ 

προσεχῆ Θράκην ἐπόρϑησεν, τέλος δ᾽ εἰς τοῦτ᾽ ἦλϑεν 
παρανομίας. ὥστ᾽ -Aug(Aoyov ὑπὲρ τῶν αἰχμαλώτων ἐλ- 

40 ϑόντα πρεσβευτὴν συλλαβὼν καὶ τὰς ἐσχάτας ἀνάγκας 

ἐπιϑεὶς ἀπελύτρωσεν ταλάντων ἐννέα᾽ καὶ ταῦτα τῷ 

δήμῳ συνδοκοῦντ᾽ ἐποίησεν. καίτοι τὸ παρανομεῖν εἰς 4 
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κήρυκα καὶ πρέσβεις καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἀσεβὲς εἶναι 

δοκεῖ καὶ μάλισϑ᾽ ὑμῖν: Μεγαρέων γοῦν ᾿ἀνϑεμόκχριτον 

ἀνελόντων εἰς τοῦτ᾽ ἐλήλυϑεν ὁ δῆμος, ὥστε μυστηρίων 

μὲν εἶργον αὐτούς, ὑπόμνημα δὲ τῆς ἀδικίας ἔστησαν 
ἀνδριάντα πρὸ τῶν πυλῶν. καίτοι πῶς οὐ δεινόν, ἐφ᾽ 

οἷς παϑόντες οὕτως ἐμισήσατε τοὺς δράσαντας. νῦν 

αὐτοὺς φαίνεσθαι ποιοῦντας; Καλλίας τοίνυν Ó παρ᾽ 

ὑμῶν στρατηγὸς τὰς μὲν πόλεις τὰς ἐν τῷ Παγασίτῃ 

κόλπῳ κατοιχουμένας ἔλαβεν ἁπάσας, ὑμῖν μὲν ἐνόρχους, 

ἐμοὶ δὲ συμμαχίδας οὔσας, τοὺς δ᾽ εἰς Μακεδονίαν πλέ- 

οντας ἐπώλει πάντας πολεμίους κρίνων" καὶ διὰ ταῦϑ᾽ | 

ὑμεῖς ἐπηνεῖτ᾽ αὐτὸν ἐν τοῖς ψηφίσμασιν. ὥστ᾽ ἔγωγ᾽ 
ἀπορῶ τί ποτ᾽ ἔσται χαινότερον, ἐὰν ὁμολογήδητέ μοι 
πολεμεῖν" καὶ γὰρ ὅτε φανερῶς διεφερόμεϑα, λῃστὰς ἐξε- 

πέμπετε χαὶ τοὺς πλέοντας ὡς ἡμᾶς ἐπωλεῖτε, τοῖς ἔναν- 

τίοις ἐβοηϑεῖτε, τὴν χώραν μου κακῶς ἐποιεῖτε. 

Χωρὶς τοίνυν εἰς τοῦτο παρανομίας ἀφῖχϑε καὶ Óvo- 

μενείας. ὥστε καὶ πρὸς τὸν Πέρσην πρέσβεις ἀπεστάλ- 

κατε πείσοντας αὐτὸν ἐμοὶ πολεμεῖν" ὃ μάλιστ᾽ ἄν τις 

ϑαυμάδειεν. πρὸ μὲν γὰρ τοῦ λαβεῖν αὐτὸν Αἴγυπτον 

καὶ Φοινίκην ἐψηφίσασϑε, ἂν ἐκεῖνός τι νεωτερίξῃ, παρα- 

καλεῖν ὁμοίως ἐμὲ καὶ τοὺς ἄλλους “Ελληνας ἅπαντας 

ἐπ᾿ αὐτόν νῦν δὲ τοσοῦτον ὑμῖν περίεστι τοῦ πρὸς ἐμὲ 

μίσους, ὥστε πρὸς ἐκεῖνον διαλέγεσϑε περὶ τῆς ἐπιμαχίας. 

καίτοι τὸ παλαιὸν οἱ πατέρες ὑμῶν, ὡς ἐγὼ πυνϑάνομαι, 

τοῖς Πεισιστρατίδαις ἐπετίμων ὡς ἐπάγουσι τὸν Πέρ- 

ὅην ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας" ὑμεῖς δ᾽ οὐκ αἰσχύνεσϑε ταῦτα 
ποιοῦντες ἃ διετελεῖτε τοῖς τυράννοις ἐγκαλοῦντες. 

᾿ἀλλὰ πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ γράφετ᾽ ἐν τοῖς ψηφί- 

σι 

σμασιν ἐμοὶ προστάττοντες Τήρην καὶ Κερσοβλέπτην ἐᾶν so 
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Θράκης ἄρχειν, ὡς ὄντας ᾿4ϑηναίους. ἐγὼ δὲ τούτους 

οὔτε τῶν περὶ τῆς εἰρήνης συνθηκῶν οἶδα μετασχόντας 

ὑμῖν οὔτ᾽ ἐν ταῖς στήλαις ἀναγεγραμμένους οὔτ᾽ ᾽4ϑη- 

ναίους ὄντας, ἀλλὰ Τήρην μὲν μετ᾽ ἐμοῦ στρατευόμενον 

5 ἐφ᾽ ὑμᾶς, Κερσοβλέπτην δὲ τοῖς παρ᾽ ἐμοῦ πρεσβευταῖς 
ἰδίᾳ μὲν τοὺς ὅρκους ὀμόσαι προϑυμούμενον, κωλυϑέντα 

δ᾽ ὑπὸ τῶν ὑμετέρων στρατηγῶν ἀποφαινόντων αὐτὸν 

ἀιϑηναίων ἐχϑοόν. καίτοι πῶς ἐστὶ τοῦτ᾽ ἴδον ἢ δίκαιον, 

161 ὅταν μὲν ὑμῖν συμφέρῃ, πολέμιον εἶ᾽νανι φάσκειν αὐτὸν 

10 τῆς πόλεως, ὅταν δ᾽ ἐμὲ συκοφαντεῖν βούλησϑε, πολίτην 

ἀποδείκνυσϑαι τὸν αὐτὸν ὑφ᾽ ὑμῶν" καὶ Σιτάλκου μὲν 

ἀποϑανόντος, à μετέδοτε τῆς πολιτείας, εὐθὺς ποιήσα- 

σϑαι πρὸς τὸν ἀποχτείναντα φιλίαν, ὑπὲρ δὲ Κερσο- 

βλέπτου πόλεμον αἴρεσϑαιν πρὸς ἡμᾶς; καὶ ταῦτα σαφῶς 

is δἰδότας ὅτι τῶν λαμβανόντων τὰς δωρεὰς τὰς τοιαύτας 

οὐδεὶς οὔτε τῶν νόμων οὔτε τῶν ψηφισμάτων οὐδὲν 

φροντίξει τῶν ὑμετέρων. οὐ μὴν ἀλλ᾽ εἰ δεῖ πάντα τἄλλα 
'παραλιπόντα συντόμως εἰπεῖν, ὑμεῖς ἔδοτε πολιτείαν 

Εὐαγόρᾳ τῷ Κυπρίῳ καὶ “΄ιονυσίῳ τῷ Συρακοσίῳ καὶ 

90 τοῖς ἐχγόνοις τοῖς ἐκείνων. ἐὰν οὖν πείσητε τοὺς ἐχβα- 
λόντας ἕχατέρους αὐτῶν ἀποδοῦναν πάλιν τὰς ἀρχὰς 

τοῖς ἐχπεσοῦσι, κομίξεσϑε καὶ παρ᾽ ἐμοῦ τὴν Θράκην, 
ὕσης Τήρης καὶ Κερσοβλέπτης ἦρχον. εἰ δὲ τοῖς μὲν 

ἐχείνων χρατήσασιν μηδ᾽ ἐγκαλεῖν ἀξιοῦτε μηδέν, ἐμὲ δ᾽ 

25 ἐνοχλεῖτε, πῶς οὐ δικαίως ὑμᾶς ἀμυνοίμην ἄν; 

Περὶ μὲν οὖν τούτων πολλὰ λέγειν ἔχων ἔτι δίκαια, 

παραλιπεῖν προαιροῦμαι" Καρδιανοῖς δέ φημι βοηϑεῖν, 

γεγονὼς αὐτοῖς πρὸ τῆς εἰρήνης σύμμαχος, οὐκ ἐϑελόν- 

vov δ᾽ ὑμῶν ἐλϑεῖν εἰς κρίσιν, πολλάκις μὲν ἐμοῦ δεη- 

80 ϑέντος, o0x ὀλιγάκις δ᾽ ἐχείνων" ὥστε πῶς οὐκ ἂν εἴην 
DzxosTH., Vol. I 10 
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, d] δ iJ , - 

πάντων φαυλότατος, εἰ καταλιπὼν τοὺς συμμάχους μᾶλ- 

Àov ὑμῶν φροντίζοιμι τῶν πάντα μοι τρόπον ἐνοχλούν- 

τῶν ἢ τῶν βεβαίως μοι φίλων ἀεὶ μενόντων; 

Εἰ τοίνυν δεῖ μηδὲ τοῦτο παραλιπεῖν, εἰς τοσοῦτ᾽ ἐλη- 
λύϑατε πλεονεξίας, ὥστε πρότερον μὲν ἐνεκαλεῖτέ μοι τὰ 

προειρημένα μόνον, τὰ δ᾽ ὑπογυότατα Πεπαρηϑίων φα- 

Gxóvrov δεινὰ πεπονϑένανι προσετάξατε τῷ στρατηγῷ 

δίκην παρ᾽ ἐμοῦ λαβεῖν ὑπὲρ ἐχείνων, oUg ἐγὼ μὲν ἐτιμω- 
ρησάμην ἐνδεεστέρως ἢ προσῆκεν, ἐκεῖνοι δ᾽ εἰρήνης οὔσης 

, € LA ' N * 

καταλαβόντες Ἁλόννησον οὔτε τὸ χωρίον οὔτε τοὺς φρου- 

ροὺς ἀπεδίδοσαν πέμψαντος ὑπὲρ αὐτῶν ἐμοῦ πολλάκις. 

ὑμεῖς δ᾽ ὧν μὲν ἠδίκησαν ἐμὲ Πεπαρήϑιοι, τούτων μὲν 

οὐδὲν ἐπεσχέψασϑε., τὴν δὲ τιμωρίαν, ἀκριβῶς εἰδότες. 
- 3759 13 , 50^ e € 9 , 

χαίτοι τὴν νῆσον οὔτ᾽ ἐκείνους ov9 ὑμᾶς ἀφειλόμην, 

ἀλλὰ τὸν ληστὴν Σώστρατον. εἰ μὲν οὖν αὐτοί φατε πα- 
- τι 4 Mj ς » a 

ραδοῦναι Σωστράτῳ, ληστὰς ὁμολογεῖτε καταπέμπειν᾽ si 

δ᾽ ἀκόντων ὑμῶν ἐκεῖνος ἐχράτει. τί δεινὸν πεπόνϑατε 

λαβόντος ἐμοῦ καὶ τὸν τόπον τοῖς πλέουσιν ἀσφαλῆ z«g- 

ἔχοντος; τοσαύτην δὲ μου ποιουμένου πρόνοιαν τῆς 
ὑμετέρας πόλεως, καὶ διδόντος αὐτῇ τὴν νῆσον, oi ῥδή- : 

τορὲς λαμβάνειν μὲν οὐκ tiov, ἀπολαβεῖν δὲ συνεβού- 

λευον, ὕπως ὑπομείνας μὲν τὸ προσταττόμενον τὴν ἀλ- 

λοτρίαν ἔχειν ὁμολογῶ, μὴ προέμενος δὲ τὸ χωρίον 

ὕποπτος γένωμαι τῷ πλήϑει. γνοὺς ἐγὼ ταῦτα προύκα- 

λούμην χκριϑῆναι περὶ τούτων πρὸς ὑμᾶς, (v ἐὰν μὲν 

ἐμὴ γνωσϑῇ, παρ᾽ ἐμοῦ δοϑῇ τὸ χωρίον ὑμῖν, ἐὰν δ᾽ 

ὑμετέρα χριϑῇ, τότ᾽ ἀποδῶ τῷ δήμῳ. ταῦτα δ᾽ ἐμοῦ πολ- 
λάκις ἀξιοῦντος. ὑμεῖς μὲν οὐ προσείχετε. Πεπαρήϑιοι 

δὲ τὴν νῆσον κατέλαβον. τί οὖν ἐχρῆν μὲ ποιεῖν; οὐ δί- 

[^] 
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τιμωρήσασϑαι τοὺς οὕτως ὑπερηφάνως ἀσελγαίνοντας:; 

x«l γὰρ εἰ Πεπαρηϑίων ἦν ἡ νῆσος, τί προσῆκεν ἀπαι- 

τεῖν ᾿ἀϑηναίους;: εἰ δ᾽ ὑμετέρα, πῶς οὐκ ἐκείνοις ὀργί- 

ξεσϑε καταλαβοῦσι τὴν ἀλλοτρίαν; 
Eig τοῦτο δὲ προβεβήκαμεν ἔχϑρας, ὥστε βουλόμενος 

ταῖς ναυσὶν εἰς τὸν Ελλήσποντον παραβαλεῖν ἠἡναγκάσϑην 

αὐτὰς παραπέμψαι διὰ Χερρονήσου τῇ στρατιᾷ, τῶν μὲν 

χληρούχων χατὰ τὸ Πολυχράτους δόγμα πολεμούντων 

ἡμῖν, ὑμῶν δὲ τοιαῦτα ψηφιζομένων, τοῦ δὲ στρατηγοῦ 

Βυζαντίους τε παραχαλοῦντος καὶ διαγγέλλοντος πρὸς 

ἅπαντας ὅτι πολεμεῖν αὐτῷ προστάττετε, ἂν καιρὸν λάβῃ. 

τοιαῦτα δὲ πάσχων ὕμως τῆς πόλεως καὶ τῶν τριήρων 

χαὶ τῆς χώρας ἀπεσχόμην, ἱκανὸς ὧν τὰ πλεῖστα λαβεῖν 

ἢ πάντα, καὶ διατετέλεχα προκαλούμενος ὑμᾶς εἰς κρίσιν 

ἐλϑεῖν ὑπὲρ ὧν αἰτιώμεϑ' ἀλλήλους. καίτοι σκοπεῖσϑε 

πότερον κάλλιόν ἐστιν ὅπλοις ἢ λόγοις διαχρίνεσϑαι, καὶ 

πότερον αὐτοὺς εἶναι βραβευτὰς ἢ πεῖσαί τινας ἑτέρους" 

x«l λογίξζεσϑ᾽ ὡς ἄλογόν ἐστιν ᾿4ϑηναίους Θασίους μὲν 

x«i Μαρωνίτας ἀναγκάσαι περὶ Στρύμης διακριϑῆναι λό- 

γοις, αὐτοὺς δὲ πρὸς ἐμὲ μὴ διαλύσασϑαι περὶ ὧν ἀμφι- 

σβητοῦσι τὸν τρόπον τοῦτον, ἄλλως τε x«l γιγνώσκοντας 

ὅτι νικηϑέντες μὲν οὐδὲν ἀποβαλεῖτε, κρατήσαντες δὲ 

λήψεσϑε τὰ νῦν ὑφ᾽ ἡμῖν ὄντα. 
Πάντων δέ μοι δοκεῖ παραλογώτατον εἶναι, διότι πέμ- 

ψαντος ἐμοῦ πρέσβεις ἀπὸ τῆς συμμαχίας πάσης, ἵν᾽ ὦσι 
μάρτυρες, καὶ βουλομένου ποιήσασϑαι πρὸς ὑμᾶς δικαίας 

ὁμολογίας ὑπὲρ τῶν Ελλήνων. οὐδὲ τοὺς περὶ τούτων 

λόγους ἐδέξασϑε παρὰ τῶν πρεσβευόντων, ἐξὸν ὑμῖν ἢ 

: τῶν κινδύνων ἀπαλλάξαι τοὺς δυσχερὲς ὑποπτεύοντάς 

164 τι xc9' ἡμῶν, ἢ φανερῶς ἐξελέγξαι μὲ φαυλότατον ὄντα 
10 ἢ 

17 
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19 τῶν ἁπάντων. τῷ uiv oov δήμῳ ταῦτα συνέφερεν, τοῖς 

δὲ λέγουσιν οὐκ ἐλυσιτέλει. φασὶ γὰρ οἱ τῆς πολιτείας 

τῆς παρ᾽ ὑμῖν ἔμπειροι τὴν μὲν εἰρήνην πόλεμον αὐτοῖς 

1:.0 13 εἶναι, τὸν δὲ πόλεμον εἰρήνην" ἢ γὰρ συναγωνιξομένους 

piod: τοῖς στρατηγοῖς ἢ συκοφαντοῦντας ἀεί τι λαμβάνειν παρ᾽ 

10 αὐτῶν, ἔτι δὲ τῶν πολιτῶν τοῖς γνωριμωτάτοις καὶ 

τῶν ἔξωϑεν τοῖς ἐνδοξοτάτοις λοιδορουμένους ἐπὶ τοῦ 

βήματος περιποιεῖσϑαι παρὰ τοῦ πλήϑους δόξαν ὡς εἰσὶ 

δημοτικοί. 

20 ῬΡάδιον μὲν οὖν ἐστί μοι παῦσαι τῆς βλασφημίας αὖ- 

τοὺς μικρὰ πάνυ προεμένῳ, καὶ ποιῆσαι λέγειν ἐπαίνους 

ὑπὲρ ἡμῶν. ἀλλ᾽ αἰσχυνοίμην ἄν, εἰ τὴν πρὸς ὑμᾶς εὔ- 
ψνοιαν παρὰ τούτων φαινοίμην ὠνούμενος, οἱ πρὸς τοῖς 

ἄλλοις sic τοῦτο τόλμης ἥκουσιν, ὥστε καὶ περὶ A4uquaó- 

λεὼς πρὸς ἡμᾶς ἀμφισβητεῖν ἐπιχειροῦσιν, ὑπὲρ ἧς τῶν 15 

ἀντιποιουμένων αὐτῆς οἴομαι πολὺ δικαιότερα λέγειν 

21 αὐτός. εἴτε γὰρ τῶν ἐξ ἀρχῆς κρατησάντων γίγνεται. 

πῶς οὐ διχαίως ἡμεῖς αὐτὴν ἔχομεν, ᾿4λεξάνδρου τοῦ 

προγόνου πρώτου χαταδχόντος τὸν τόπον, ὅϑεν καὶ τῶν 

αἰχμαλώτων Μήδων ἀπαρχὴν ἀνδριάντα χρυσοῦν ἀνέ- 30 
στησεν εἰς Ζ]ελφούς; εἴτε τούτων μὲν ἀμφισβητήσειέ τις, 

ἀξιοῖ δὲ γίγνεσϑαι τῶν ὕστερον γενομένων κυρίων, ὑπάρ- 

q&v μοι καὶ τοῦτο τὸ δίκαιον" ἐχπολιορκήσας γὰρ τοὺς 

ὑμᾶς μὲν ἐχβαλόντας, ὑπὸ “ακεδαιμονίων δὲ κατουκι- 
22 σϑέντας, ἔλαβον τὸ χωρίον. καίτοι πάντες οἰκοῦμεν τὰς 

πόλεις ἢ τῶν προγόνων παραδόντων ἢ κατὰ πόλεμον 

κύριοι καταστάντες. ὑμεῖς δ᾽ οὔτε πρῶτοι λαβόντες οὔτε 

νῦν ἔχοντες, ἐλάχιϊστον δὲ χρόνον ἐν τοῖς τόποις ἐμμεί- 165 

ναντες, ἀντιποιεῖσϑε τῆς πόλεως, καὶ ταῦτα πίστιν ὑπὲρ 

ἡμῶν αὐτοὶ βεβαιοτάτην ἐπιϑέντες" πολλάκις γὰρ ἐωοῦ so 

ex 
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γράφοντος ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς ὑπὲρ αὐτῆς, ἐγνώκατε δὲ- 

χαίως ἔχειν ἡμᾶς, τότε μὲν ποιησάμενοι τὴν εἰρήνην 

ἔχοντος ἐμοῦ τὴν πόλιν, κἄτα συμμαχίαν ἐπὶ ταῖς αὐταῖς 

ὁμολογίαις. καίτοι πῶς ἂν ἑτέρα γένοιτο βεβαιοτέρα ταύ- 

της χτῆσις, τῆς τὸ μὲν ἐξ ἀρχῆς καταλειφϑείδης ἡμῖν 

ὑπὸ τῶν προγόνων, πάλιν δὲ κατὰ πόλεμον ἐμῆς γεγε- 

νημένης, τρίτον δὲ συγχωρηϑείσης ὑφ᾽ ὑμῶν τῶν εἶϑι- 

σμένων ἀμφισβητεῖν καὶ τῶν οὐδὲν ὑμῖν προσηκόντων; 

"4 μὲν οὖν ἐγκαλῶ, ταῦτ᾽ ἐστίν" ὡς δὲ προὐπαρχόντων 

10 χαὶ διὰ τὴν ἐμὴν εὐλάβειαν μᾶλλον ἤδη τοῖς πράγμασιν 

ἐπιτιϑεμένων καὶ καϑ' ὅσον ἂν δύνησϑε κακοποιούντων, 

ὑμᾶς ἀμυνοῦμαν μετὰ τοῦ δικαίου, καὶ μάρτυρας τοὺς 

ϑεοὺς ποιησάμενος διαλήψομαι περὶ τῶν καϑ' ὑμᾶς. 

e 
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'O λόγος οὗτος οὐκέτι Φιλιππικός ἐστιν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς συμ- 

βουλευτικός. ἐκκλησίαν γὰρ ἀγόντων τῶν ᾿4ϑηναίων περὶ τῶν 

ϑεωρικῶν χρημάτων, παρελϑὼν ὃ Δημοσϑένης πείϑει συντα- 
χϑῆναί τ᾽ αὐτοὺς καὶ τὸ ἀρχαῖον ἀναλαβεῖν ἀξίωμα στρατευο- 
μένους καὶ τῶν “Ελλήνων προκινδυνεύοντας. καὶ συγκρίνει τὰ 

νῦν τοῖς ἐπὶ τῶν προγόνων. πολὺ φαυλότερα καὶ ταπεινότερα 
τῶν παλαιῶν δεικνύς. 

Περὶ μὲν τοῦ παρόντος ἀργυρίου χαὶ ὧν ἐχκλησίαν 

ποιεῖσϑ᾽ ὦ ἄνδρες ᾿1ϑηναῖοι οὐδέτερόν μοι Óoxsi τῶν 

χαλεπῶν εἶναι. οὔτ᾽ ἐπιτιμήσαντα τοῖς νέμουσιν καὶ 

διδοῦσιν τὰ χοινὰ εὐδοχιμῆσαι παρὰ τοῖς βλάπτεσϑαι 

διὰ τούτων ἡγουμένοις τὴν πόλιν, οὔτε συνειπόντα καὶ 

παραινέσανϑ᾽ ὡς δεῖ λαμβάνειν χαρίσασϑαι τοῖς σφόδρ᾽ 

ἐν χρείᾳ τοῦ λαβεῖν οὖσιν" οὐδέτεροι γὰρ πρὸς τὸ τῇ 

πόλει συμφέρον σχοποῦντες οὔτ᾽ ἐπαινοῦσιν οὔτε ÓvG- 

χεραίνουσι τὸ πρᾶγμα, ἀλλ᾽ ὡς ἑκάτεροι χρείας καὶ περι- 

ουσίας ἔχουσιν. ἐγὼ δὲ τοῦτο μὲν οὔτ᾽ ἂν εἰσηγησαίμην» 
οὔτ᾽ ἂν ἀντείποιμ᾽ ὡς οὐ δεῖ λαμβάνειν: παραινῶ μέν- 
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τοι σκοπεῖν x«l λογίξεσϑαι πρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς ὅτι τὸ ἀρ- 

γύριον μέν ἐστι vo09', ὑπὲρ οὗ βουλεύεσϑε, μικρόν, τὸ 

δ᾽ ἔϑος μέγα, ὃ γίγνεται μετὰ τούτου. εἰ μὲν οὖν μετὰ 
τοῦ πράττειν ἃ προσήκει καὶ τὸ λαμβάνειν κατασχευά- 

s 68695, οὐ μόνον οὐ βλάψετε, ἀλλὰ καὶ τὰ μέγιστ᾽ ὧφε- 

λήσετε τὴν πόλιν χαὶ ὑμᾶς αὐτούς" εἰ δὲ τοῦ μὲν λαμ- 

167 βάνειν x«i ἑορτὴ καὶ πᾶσ᾽ ἀρ) χέσει πρόφασις, τοῦ δ᾽ ἃ 
πρὺς τούτοις δεῖ ποιεῖν μηδὲ τοὺς λόγους ἀκούειν ἐϑε- 

λήσετε, ὁρᾶτε μή z09' , ἃ νῦν ὀρϑῶς ἡγεῖσϑε πράττειν, 

1ὸ σφόδρ᾽ ἡμαρτηχέναι νομίσητε. ἐγὼ δέ φημι δεῖν (καί 3 
μοι μὴ ϑορυβήσητ᾽ ἐφ᾽ ᾧ μέλλω λέγειν, ἀλλ᾽ ἀκούσαντες 

χρίνατε), ὡς περὶ τοῦ λαβεῖν ἐχκλησίαν ἀπεδώχαμεν, 

οὕτω καὶ περὶ τοῦ συνταχϑῆναι καὶ παρασκευασϑῆναι 

τὰ πρὸς τὸν πόλεμον ἐχκλησίαν ἀποδοῦναι, xci παρα- 

15 σχεῖν ἕχαστον αὑτὸν μὴ μόνον ταῦτ᾽ ἀχούειν ἐθέλοντα, 
eJ ἀλλὰ καὶ πράττειν βουλόμενον, iv ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι 

τῶν ἀγαϑῶν τὰς ἐλπίδας Óv ὑμῶν αὐτῶν ἔχητε, καὶ μὴ πι 85 

τὸν δεῖνα μηδὲ τὸν δεῖνα πυνϑάνησϑε τί πράττει. καὶ 4 

τὰ μὲν προσιόντα τῇ πόλει πάντα, καὶ ἃ νῦν ἐκ τῶν 
20 ἰδίων παραναλίσχκετ᾽ εἰς οὐδὲν δέον καὶ ὅσ᾽ £x τῶν 

συμμάχων ὑπάρχει. λαμβάνειν ὑμᾶς φημὶ χρῆναι τὸ ἴδον II134 

ἕχαστον. τοὺς μὲν ἐν ἡλικίᾳ στρατιωτιχόν, τοὺς δ᾽ ὑπὲρ 

τὸν κατάλογον ἐξεταστιχὸν ἢ ὕπως ἄν τις ὀνομάσαι τοῦτο, 

στρατεύεσϑαι δ᾽ αὐτοὺς xcl μηδενὶ τούτου παραχωρεῖν, 

55 ἀλλὰ τὴν δύναμιν τῆς πόλεως οἰχείαν εἶναι, κατεσχευ- ὃ 

ασμένην ἀπὸ τούτων. ἵν᾽ εὐπορῇτε καὶ τὰ δέοντα ποιῆτε, 

καὶ τὸν στρατηγὸν ἡγεῖσϑαι ταύτης. Uv ὑμῖν ὦ ἄνδρες IV 39 

᾿ϑηναῖοι μὴ τοιαῦϑ᾽ οἷάπερ νυνὶ συμβαίνῃ (τοὺς στρα- 1129 

τηγοὺς χρίνετε, καὶ περίεσϑ' ὑμῖν ἐκ τῶν πραγμάτων 

30,0 δεῖνα τοῦ δεῖνος τὸν δεῖν᾽ εἰσήγγειλεν“, ἄλλο δ᾽ 
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οὐδέν), ἀλλὰ ví ὑμῖν γένηται; πρῶτον uiv oi σύμμαχοι 

μὴ φρουραῖς, ἀλλὰ τῷ ταὐτὰ συμφέρειν ὑμῖν κἀκείνοις 

ὦσιν οἰκεῖοι, ἔπειϑ᾽ οἱ στρατηγοὶ μὴ ξένους ἔχοντες τοὺς 
M , x N , Ἁ * 

μὲν συμμάχους ἄγωσι καὶ φέρωσι, τοὺς δὲ πολεμίους 
2 € m CAE CT e * 2 , , ' » 

μηδ᾽ ὁρῶσιν, ἀφ᾽ ὧν ci μὲν ὠφέλειαι τούτων εἰσὶν ἴδιαι. 

τὰ δὲ μίση καὶ τὰ ἐγκλήματ᾽ ἐφ᾽ ὅλην ἔρχεται τὴν πόλιν, 
? * ' , - id ^ , , 

ἀλλὰ πολίτας τοὺς ἀκολουϑοῦντας ἔχοντες τοὺς ἐχϑρούς, 

ἃ νῦν τοὺς φίλους, ποιῶσιν. χωρὶς δὲ τούτων πολλὰ 

τῶν πραγμάτων τὴν ὑμετέραν ποϑεῖ παρουσίαν, καὶ ἄνευ 
- ' * , - , 

τοῦ πρὸς τοὺς οἰχείους πολέμους οἰχείᾳ χρῆσϑαι δυνά- 

μει συμφέρειν, καὶ πρὸς τἄλλα πράγματ᾽ ἀναγκαῖόν ἐστιν. 
εἰ μὲν γὰρ ἡσυχίαν ἔχειν ὑμῖν ἀπέγρη καὶ μηδὲν τῶν 

“Ελληνικῶν περιηργάξεσϑ᾽ ὅπως ἔχει, ἄλλος ἂν ἣν λόγος" 
νῦν δὲ πρωτεύειν μὲν ὑμεῖς ἀξιοῦτε καὶ τὰ δίκαι᾽ δρί- 

ἕξειν τοῖς ἄλλοις, τὴν δὲ ταῦτ᾽ ἐφοδεύσουσαν καὶ φυλά- 

ξουσαν δύναμιν οὔτε κατεσχεύασϑ' οὔτε κατασκευάξεσϑε, 

ἀλλ᾽ ἐπὶ πολλῆς μὲν ἡσυχίας καὶ ἐρημίας ὑμῶν ὃ Μυ- 
τιληναίων δῆμος καταλέλυται, ἐπὶ πολλῆς δ᾽ ἡσυχίας ὁ 
“Ῥοδίων, ἐχϑοός γ᾽ ὧν ἡμῖν, φαίη τις ἄν" ἀλλὰ μείξω 

χρὴ νομίζειν ὦ ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι τὴν πρὸς τὰς ὀλιγαρ- 

χίας ὑπὲρ αὐτῆς τῆς προαιρέσεως ἔχϑραν ἢ τὴν πρὸς 
^ / € XA τ 39 3 - 35. 97,49 ELE 

τοὺς δήμους ὑπὲρ ὧν zov ἂν ἡ. ἀλλ᾽ iv ἐκεῖσ᾽ ἐπαν- 
£490, φημὶ δεῖν ὑμᾶς συντετάχϑαι. xci τὴν αὐτὴν τοῦ 

τε λαβεῖν χαὶ τοῦ ποιεῖν Q προσήκει σύνταξιν εἶναι. 

διελέχϑην δ᾽ ὑμῖν περὶ τούτων xcl πρότερον, καὶ διεξ- 
ἤλθον ὡς ἂν συνταχϑείητε, οἵ 9 ὁπλῖται καὶ οἱ ἱππεῖς 

M er , 3 F 9 ' 9 , μ᾽ er x«l ὅσοι τούτων ἐχτός ἔστε, καὶ εὐπορία τις ἂν ἅπασι 
, 72 e« , 9 , , 

γένοιτο κοινή. ὃ δέ μοι πλείστην ἀϑυμίαν παρέσχεν 
ἁπάντων, ἐρῶ πρὸς ὑμᾶς χαὶ οὐκ ἀποχρύψομαι, ὅτι πολ- 

λῶν καὶ μεγάλων καὶ καλῶν ὄντων τούτων ἁπάντων, τῶν 
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169 μὲν ἄλλων | οὐδενὸς οὐδεὶς μέμνηται, τοῖν δυοῖν δ᾽ ὀβο- 

λοῖν ἅπαντες. χαίτοι τοὺς μὲν οὐχ ἔστι πλείονος ἢ 

δυοῖν ὀβολοῖν ἀξίους εἶναι, τἄλλα δὲ μετὰ τούτων 
ὧν εἶπον τῶν βασιλέως ἄξι᾽ ἐστὶ χρημάτων, πόλιν 
τοσούτους ὁπλίτας ἔχουσαν x«i τριήρεις x«l ἵππους 
x«i χρημάτων πρόσοδον συντετάχϑαι χαὶ παρεσχευά- 

σϑαι. A 

Τί oov ταῦτα viv [, φαίη τις ἄν,] λέγω; ὅτι φημὶ δεῖν 11 
ὑμᾶς, ἐπειδὴ τὸ μὲν πάντας μισϑοφορεῖν δυσχεραίνουσί ᾿ “' 

10 τίνες, τὸ δὲ συνταχϑῆναι x«i παρασχευασϑῆναι παρὰ 

πάντων χρήσιμον εἶναι δοκιμάζεται, ἐντεῦϑεν ἄρξασϑαι 

τοῦ πράγματος, καὶ προϑεῖναι περὶ τούτων τῷ βουλομένῳ 

γνώμην ἀποφήνασϑαι. ὡς οὕτως ἔχει" ἂν μὲν ὑμεῖς νῦν 

πεισϑῆτε τούτων καιρὸν εἶναι, ὅταν αὐτῶν εἰς χρείαν 

ἔλϑητε, ἕτοιμ᾽ ὑπάρξει" ἂν δ᾽ ἀκαιρίαν ἡγησάμενοι παρί- 

δητε, ὅταν δέῃ χρῆσϑαι, τότ᾽ ἀναγχασϑήσεσϑε παρα- 

δκευάξεσϑαι. 

Ἤδη δέ τις εἶπεν ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοί που λέγων, οὐχ 12 
ὑμῶν τῶν πολλῶν, ἀλλὰ τῶν διαρρηγνυμένων εἰ ταῦτα ^5. 

20 γενήσεται" ..τί δ᾽ ἡμῖν ἀπὸ τῶν Ζημοσϑένους λόγων viis 
ἀγαϑὸν γέγονεν; παρελθὼν ἡμῶν, ὁπόταν αὐτῷ δόξη, Yi 

ἐνέπλησε τὰ ὦτα λόγων, x«l διέσυρε τὰ παρόντα, καὶ 
τοὺς προγόνους ἐπήνεσεν, καὶ μετεωρίσας καὶ φυσήσας 

ἡμᾶς κατέβη.“ ἐγὼ δ᾽ εἰ μὲν ὑμᾶς δυναίμην ὧν λέγω τι 13 

πεῖσαι, τηλικαῦτ᾽ ἂν οἶμαι τὴν πόλιν πρᾶξαι ἀγαϑά, ὥστ᾽, 

εἰ νῦν εἰπεῖν ἐπιχειρήσαιμι, πολλοὺς ἂν ἀπιστῆσαι ὡς 

μείζοσιν ἢ δυνατοῖς" οὐ μὴν οὐδὲ τοῦτο μικρὸν ὠφελεῖν 

οἶμαι. εἰ τὰ βέλτιστ᾽ ἀκούειν ὑμᾶς συνεϑίξζω. δεῖ γὰρ 

170 ὦ ἄνδρες ᾿'4ϑηναῖοι τὸν βου λόμενόν τι ποιῆσαι τὴν πό- 

30 λμ ἡμῶν ἀγαϑὸν τὰ ὦτα πρῶτον ὑμῶν ἰάσασϑαι" Or 
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έφϑαρται γάρ᾽ οὕτω πολλὰ καὶ ψευδῆ καὶ πάντα μᾶλλον 

14 ἢ τὰ βέλτιστ᾽ ἀκούειν συνείϑισϑε. οἷον (ὅπως δὲ μὴ 

ϑορυβήσει μοι μηδείς, πρὶν ἂν ἅπαντ᾽ εἴπω) ἀνέῳξαν 

δήπου πρῴην τινὲς τὸν ὀπισϑόδομον. οὐκοῦν οἱ παρ- 

ἰόντες ἅπαντες τὸν δῆμον καταλελύσϑαι, τοὺς νόμους 5 

οὐχέτ᾽ εἶναι. τοιαῦτ᾽ ἔλεγον. καίτοι ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι 
(καὶ σκοπεῖτ᾽ ἂν ἀληϑῆ λέγω) οἱ μὲν ταῦτα ποιοῦντες 

ἄξι᾽ ἐποίουν ϑανάτου. ὃ δῆμος δ᾽ οὐ διὰ τούτων χατα- 

λύεται. πάλιν κώπας τις ὑφείλετο, μαστιγοῦν, στρε- 

βλοῦν πάντες οἱ λέγοντες, τὸν δῆμον καταλύεσθαι. ἐγὼ τὸ ἡ 

δὲ τί φημί; τὸν μὲν ὑφαιρούμενον ϑανάτου ποιεῖν ἄξια, 

ὥσπερ &xeivot, τὸν δῆμον δ᾽ οὐ διὰ τούτων καταλύεσϑαι. 

15 ἀλλὰ πῶς καταλύεται, οὐδεὶς λέγει οὐδὲ παρρησιάζξεται. 
ἐγὼ δὲ φράσω" ὕταν ὑμεῖς ὦ ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι φαύλως 

ἠγμένοι. πολλοὶ καὶ ἄποροι καὶ ἄοπλοι καὶ ἀσύντακχτοι 15 

x«i μὴ ταὐτὰ γιγνώσκοντες ἦτε, καὶ μήτε στρατηγὸς μήτ᾽ 

ἄλλος μηδεὶς ὧν ἂν ὑμεῖς ψηφίσησϑε φροντίξῃ, καὶ ταῦτα 

μηδεὶς λέγειν ἐθέλῃ “μηδ᾽ ἐπανορϑοῖ, μηδ᾽ ὅπως παύ- 

16 δέεται τοιαῦτ᾽ ὄντα πράττῃ, ὃ νῦν ἀεὶ συμβαίνει. καὶ νὴ 
A ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι ἕτεροί γε λόγοι παρερρυήκασι, 30 
πρὸς ὑμᾶς ψευδεῖς καὶ πολλὰ τὴν πολιτείαν βλάπτοντες, | 

oiov ,£v τοῖς δικαστηρίοις ὑμῖν ἐστιν ἡ σωτηρία“, καὶ 

Dea» τῇ ψήφῳ τὴν πολιτείαν ὑμᾶς φυλάττειν“. ἐγὼ δ᾽ 
οἶδ᾽ ὅτι ταῦτα μὲν ὑμῖν τὰ δικαστήρια τῶν πρὸς ἀλλή- 
λους | δικαίων ἐστὶν κύρια, ἐν δὲ τοῖς ὕπλοις δεῖ κρατεῖν 171 | 

τῶν ἐχϑρῶν, καὶ διὰ τούτων ἐστὶν ἡ σωτηρία τῆς πολι- 36 

11 τείας. οὐ γὰρ τὸ ψηφίσασϑαι τοῖς ἐν τοῖς ὅπλοις ποιήσει 

τὸ νιχᾶν, ἀλλ᾽ οἱ μετὰ τούτων χρατοῦντες τοὺς ἐχϑροὺς 

καὶ ψηφίξεσϑαι καὶ ἄλλ᾽ ὅ τι ἂν βούλησϑε ποιεῖν ὑμῖν 

γΠ 88 ἐξουσίαν x«l ἄδειαν παρασχευάσουσιν" δεῖ γὰρ &v μὲν so 
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τοῖς ὅπλοις φοβερούς, ἐν δὲ τοῖς δικαστηρίοις φιλανϑρώ- 

πους εἶναι. 

Εἰ δέ vo δοχῶ μείξους ἢ κατ᾽ ἐμαυτὸν λέγειν λόγους, 

αὐτὸ τοῦτ᾽ ὀρϑῶς αὐτῶν ἔχει" τὸν γὰρ ὑπὲρ τηλικαύτης 
5 πόλεως ῥηθησόμενον λόγον χαὶ τοιούτων πραγμάτων 

παντὸς ἑνὸς τοῦ λέγοντος ἀεὶ μείξω φαίνεσθαι δεῖ, καὶ 

τῆς ἀξίας τῆς ὑμετέρας ἐγγὺς εἶναι, μὴ τῆς τοῦ λέγοντος. 

ὅτι δ᾽ οὐδεὶς τῶν ὑφ᾽ ὑμῶν τιμωμένων ταῦτα λέγει. τὰς 
προφάσεις ἐγὼ διέξειμ᾽ ὑμῖν. οἱ μὲν πρὸς ἀρχαιρεσίας 

10 καὶ ταύτην τὴν τάξιν προσιόντες δοῦλοι τῆς ἐπὶ τῷ 

χειροτονεῖσϑαι χάριτος περιέρχονται, τελεσϑῆναι στρατη- 

γὸς ἕκαστος σπουδάζων, οὐκ ἀνδρὸς ἔργον οὐδὲν πρᾶξαι. 

εἰ δέ τις καὶ τοιοῦτός ἐστιν οἷος ἐγχειρεῖν ἔργῳ τῳ, νῦν 
μὲν ἡγεῖται τὴν τῆς πόλεως δόξαν ἀφορμὴν ἔχων καὶ 

15 τοὔνομα. τῆς τῶν ἐναντιωσομένων ἐρημίας ἀπολαύων, 

τὰς ἐλπίδας ὑμῖν ὑποτείνων, ἄλλο δ᾽ οὐδὲ ἕν, κληρονο- 
μήσειν αὐτὸς τῶν ὑμετέρων ἀγαϑῶν, ὕπερ ἐστίν, ἂν ὃ 

ὑμεῖς δι’ ὑμῶν αὐτῶν ἕχαστα πράττητε. ἴσον τοῖς ἄλλοις 

ὥσπερ τῶν ἔργων αὐτῶν, οὕτω καὶ τῶν ἐκ τούτων ἕξειν. 

20 οἱ δὲ πολιτευόμενοι καὶ περὶ ταῦτ᾽ ὄντες. τὸ τὰ βέλτιστα 

19 σχοπεῖν ὑμῖν ἀφέντες. προσχεχωρή κασι πρὸς τούτους" 

χαὶ πρότερον μὲν κατὰ συμμορίας εἰσεφέρετε, νυνὶ δὲ 

πολιτεύεσϑε χατὰ συμμορίας. ῥήτωρ ἡγεμὼν καὶ στρα- 

τηγὸς ὑπὸ τούτῳ καὶ οἱ βοησόμενοι us) ἕχατέρων" ol 
945 δ᾽ ἄλλοι προσνενέμησϑε οἱ μὲν ὡς ru οἱ δ᾽ ὡς 

ἐχείνους. τοιγαροῦν ὑμῖν ΕΟ ΞΟΤΌΡ &x τούτων ὁ δεῖνα 

18 

19 

IV 49 

?^ XXIII 

1129 

χαλκοῦς καὶ ὃ δεῖν᾽ εὐδαίμων, εἷς ἢ δύο, ὑπὲρ τὴν πόλιν᾽ Prooem. 
Lv2 

οἱ δ᾽ ἄλλοι μάρτυρες τῆς τούτων εὐδαιμονίας dit c 

τῆς xc9' ἡμέραν ῥᾳϑυμίας πολλὴν xci μεγάλην ὑπάρ- 

80 χουσαν ὑμῖν εὐδαιμονίαν τούτοις προϊέμενοι. 
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21 Καίτοι σχέψασϑε πῶς ἐπὶ τῶν προγόνων ταῦτ᾽ εἶχεν" 
III 23 - 

οὐ γὰρ ἀλλοτρίοις ὑμῖν παραδείγμασιν χρησαμένοις, ἀλλ᾽ 
E " , Hi / , , E - 

οἰκείοις &£eG9' ἃ προσήκει πράττειν εἰδέναι.  éxsivot 
EGIT , ji S 9 - , 

iss Θεμιστοχλέα τὸν τὴν £v Σαλαμῖνι ναυμαχίαν στρατη- 

γοῦντα καὶ Μιλτιάδην τὸν ἡγούμενον Μὶαραϑῶνι καὶ 5 

πολλοὺς ἄλλους, οὐκ ἴσα τοῖς νῦν στρατηγοῖς ἀγάϑ' 
SCXTIEL / ^ , - er. 3 2. e 3 
XU εἰργασμένους, μὰ Zi οὐ χαλκοῦς ἵστασαν, ἀλλ᾿ ὡς οὐ- 

€ / 9 

22 δὲν αὑτῶν χρείττους ὄντας, οὕτως ἐτίμων. καὶ γάρ τοι 
XXIII E p 9 HI kJ N 3 - - , 9 

τὉ8 τῶν ἔργων οὐδενὸς ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι τῶν τότ᾽ ἀπε- 
, e , , b 3 3 M e ^ » M 

στέρησαν αὑτούς, οὐδ᾽ ἔστ᾽ οὐδεὶς ὅστις ἂν εἴποι τὴν 10 

ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίαν Θεμιστοχλέους, ἀλλ᾽ ᾿4ϑηναίων, 

οὐδὲ τὴν ἐν Μαραϑῶνι μάχην Μιλτιάδου, ἀλλὰ τῆς 

πόλεως. νῦν δὲ πολλοὶ τοῦτο λέγουσιν. ὡς Κέρχυραν 
[4 , 1 M / , 3 / ' 

εἷλε Τιμόϑεος καὶ τὴν μόραν κατέκοψεν ᾿Ιφικράτης καὶ 

τὴν περὶ Νάξον ναυμαχίαν ἐνίκα Χαβρίας" δοκεῖτε γὰρ ss || 

αὐτοὶ τῶν ἔργων τούτων παραχωρεῖν τῶν τιμῶν ταῖς 

23 ὑπερβολαῖς αἷς δεδώκατ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἑϊκάστῳ τούτων. τὰς li: 
XXIII 4 N 4 er Qt ej , - ' i99 μὲν δὴ πολιτικὰς δωρεὰς οὕτως ἐκεῖνοί τε καλῶς καὶ 

e - 2 3 - ^ * M , M 2 - , 

ὑμεῖς οὐκ ὀρϑῶς᾽ τὰς δὲ τῶν ξένων πῶς: ἐκεῖνοι Mé- 

νῶνι τῷ Φαρσαλίῳ δώδεχα μὲν τάλαντ᾽ ἀργυρίου δόντι 

πρὺς τὸν ἐπ᾽ ᾿Ηιόνι τῇ πρὸς ᾿μφιπόλει πόλεμον, διακο- 
δσίοις δ᾽ ἱππεῦσιν πενέσταις ἰδίοις βοηϑήσαντι. οὐκ ἐψη- 

84 φίσαντο πολιτείαν, ἀλλ᾽ ἀτέλειαν ἔδωκαν μόνον. καὶ 
ΣΟ ΡΟΣ, CAM ; t 1 - ; 

300 πρότερον τούτου llegO(xxc τῷ χατὰ τὴν τοῦ βαρβάρου 

ποτ ἐπιστρατείαν βασιλεύοντι Μακεδονίας. τοὺς ἀνα- 25 

χωροῦντας ἐκ Πλαταιῶν τῶν βαρβάρων ἀπὸ τῆς ἥττης 

διαφϑείραντι, καὶ τέλειον τἀτύχημα ποιήσαντι τῷ βασι- 

Ati, οὐκ ἐψηφίσαντο πολιτείαν, ἀλλ᾽ ἀτέλειαν ἔδωχαν 

μόνον, μεγάλην καὶ τιμίαν οἷμαι καὶ σεμνὴν τὴν αὑτῶν 

πατρίδ᾽ ἡγούμενοι x«l πάσης μείζον᾽ εὐεργεσίας. νῦν so 

το e 
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δ᾽ ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖονι φϑόρους ἀνθρώπους olxovo(Bov 
| οἰκότριβας, τιμὴν ὥσπερ ἄλλου του τῶν ὠνίων λαμβά- 

ἑ νοντὲς, ποιεῖσϑε πολίτας. ταῦτα δ᾽ ὑμῖν ἐπελήλυϑε 95 

πράττειν, οὐχ ὅτι τὰς φύσεις χείρους ἐστὲ τῶν προγό- so. 

5 vov, ἀλλ᾽ ὅτι τοῖς μὲν ἐφ᾽ αὑτοῖς παρειστήχει μέγα 

φρονεῖν, ὑμῶν δ᾽ ὦ ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι περιήρηται 
τοῦτο. ἔστι δ᾽ οὐδέποτ᾽ οἶμαι δυνατὸν μικρὰ καὶ nus 
φαῦλα πράττοντας μέγα καὶ νεανικὸν φρόνημα λαβεῖν, 

ὥσπερ οὐδὲ λαμπρὰ καὶ καλὰ πράττοντας μικρὸν καὶ 

10 ταπεινὸν φρονεῖν" ὁποῖ᾽ ἄττα γὰρ ἂν τὰ ἐπιτηδεύματα 

τῶν ἀνθρώπων T, τοιοῦτον ἀνάγκη καὶ τὸ φρόνημ᾽ 

ἔχειν. 

Σκχέψασϑε δ᾽ ἅ τις χκεφάλαι᾽ ἂν ἔχοι τῶν πραγμάτων 
εἰπεῖν, ἵν᾽ ἀκούσαντες τῶν τ᾽ ἐχείνοις πεπραγμένων καὶ 

174 τῶν ὑμῖν *« ἂν ἄρ᾽ ὑμῶν αὐτῶν ἀλλ᾽ ἐκ τούτων ys 

16 δύνησϑε γενέσϑαι. πέντε μὲν xci τετταράκοντ᾽ ἔτη τῶν nisi 
Ἑλλήνων ἦρξαν ἑκόντων ἐκεῖνοι, πλείω δ᾽ ἢ μύρια τά- 

λαντ᾽ εἰς τὴν ἀχρόπολιν ἀνήγαγον, πολλὰ δὲ καὶ καλὰ 

χαὶ πεζῇ καὶ ναυμαχοῦντες ἔστησαν τρόπαια, ἐφ᾽ οἷς ἔτι 

50 x«l νῦν ἡμεῖς φιλοτιμούμεϑα. καίτοι νομίζετ᾽ αὐτοὺς ΧΥ 85 

ταῦτα στῆσαι, οὐχ ἵνα ϑαυμάξωμεν ἡμεῖς ϑεωροῦντες 

αὐτά, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ μιμώμεϑα τὰς τῶν ἀναϑέντων ἀρετάς. 

ἐχεῖνοι μὲν δὴ ταῦτα᾽ ἡμεῖς δ᾽, ὅσης ἅπαντες δρᾶτ᾽ ἐρη- ?1 

μίας ἐπειλημμένοι, σκέψασϑ᾽ εἰ παραπλήσια. οὐ mAsío 9 
:5 μὲν ἢ χίλια καὶ πεντακόσια τάλαντ᾽ ἀνήλωται μάτην εἰς τε. στ 9 

τοὺς τῶν ᾿Ελλήνων ἀπόρους, ἐξανήλωνται δ᾽ οἵ v ἴδιοι 
πάντες οἶκοι [καὶ τὰ κοινὰ] τῇ πόλει καὶ τὰ παρὰ τῶν 

συμμάχων, οὺς δ᾽ ἐν τῷ πολέμῳ συμμάχους ἐκτησάμεϑα, 

οὗτοι νῦν ἐν τῇ εἰρήνῃ ἀπολώλασιν; ἀλλὰ νὴ 4ία ταῦτα 28 

80 μόνον τότ᾽ εἶχε βέλτιον ἢ νῦν, τὰ δ᾽ ἄλλα χεῖρον. πολ- III 39 
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II128 λοῦ γε xci δεῖ, ἀλλ᾽ ὅ τι βούλεσϑ'᾽ ἐξετάσωμεν. oixoóo- 

μήματα μέν γε καὶ κόσμον τῆς πόλεως, ἱερῶν καὶ 

λιμένων xci τῶν ἀχολούϑων τούτοις, τοιοῦτον καὶ 

Χ ΧΗ τοσοῦτον χατέλιπον ἐχεῖνοι, ὥστε μηδενὶ τῶν ἐπιγιγνο- 

μένων ὑπερβολὴν λελεῖφϑαι, προπύλαια ταῦτα, νεώσ- 

οἴκοι, στοαί, τἄλλα, οἷς ἐκεῖνοι κοσμήσαντες τὴν πόλιν 

29 ἡμῖν παρέδωκαν τὰς δ᾽ ἰδίας οἰκίας τῶν ἐν δυνάμει 

γενομένων οὕτω μετρίας χαὶ τῷ τῆς πολιτείας ὀνόματι 

II?6 ἀχολούϑους. ὥστε τὴν Θεμιστοχλέους xci τὴν Κίμωνος 

καὶ τὴν ̓ ἀριστείδου καὶ τῶν τότε λαμπρῶν οἱ κίαν, εἴ τις 116 

ἄρ᾽ ὑμῶν οἷδεν ὁποία ποτ᾽ ἐστίν, ὁρᾷ τῆς τοῦ γείτονος 

80 οὐδὲν σεμνοτέραν οὖσαν. νῦν δ᾽ ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι 

E δημοσίᾳ μὲν ἡ πόλις ἡμῶν τὰς ὁδοὺς ἀγαπᾷ κατασκευά- 

ζουσα xci κρήνας καὶ κονιάματα καὶ λήρους (καὶ οὐ τοῖς 

εἰσηγησαμένοις ταῦτ᾽ ἐπιτιμῶ, πολλοῦ γε καὶ δέω, ἀλλ᾽ 

ὑμῖν, εἰ ταῦϑ᾽ ἱκανὰ ὑμῖν αὐτοῖς ὑπολαμβάνετ᾽ εἶναι), 

ἰδίᾳ δ᾽ οἱ τῶν κοινῶν ἐπί vo γεγενημένοι οἱ μὲν τῶν 

δημοσίων οἰκοδομημάτων σεμνοτέρας τὰς ἰδίας οἰκίας 

κατεσχευάκχασιν, οὐ μόνον τῶν πολλῶν ὑπερηφανοωτέρας, 

XI* οἱ δὲ γῆν συνεωνημένον γεωργοῦσιν ὅσην οὐδ᾽ ὄναρ 

81 ἤλπισαν πώποτε. τούτων δ᾽ αἴτιον ἁπάντων, ὅτι τότε 
H0 μὲν ὁ δῆμος δεσπότης ἣν καὶ κύριος ἁπάντων, καὶ ἀγα- 

πητὸν ἣν παρ᾽ ἐκείνου τῶν ἄλλων ἑκάστῳ καὶ τιμῆς 

χαὶ ἀρχῆς καὶ ἀγαϑοῦ τινὸς μεταλαμβάνειν: νῦν δὲ 

τοὐναντίον κύριοι μὲν τῶν ἀγαϑῶν οὗτοι, καὶ διὰ τού- 

τῶν ἅπαντα πράττεται]. ὁ δὲ δῆμος ἐν ὑπηρέτου καὶ 

προσϑήκης μέρει. καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶϑ'᾽ ἃ ἂν οὗτοι μεταδι- 
δῶσι λαμβάνοντες. 

82 Τοιγαροῦν ἐκ τούτων τοιαῦτα τὰ πράγματα τῆς πό- 

λεώς ἐστιν, ὥστε, εἴ τις ἀναγνοίη τὰ ψηφίσμαϑ᾽ ὑμῶν 

11 

15 

20 
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30 
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καὶ τὰς πράξεις ἐφεξῆς διέλϑοι, οὐδ᾽ ἂν εἷς πιστεύσαι 

τῶν αὐτῶν εἶναι ταῦτα κἀκεῖνα. οἷον ἃ πρὸς τοὺς 
καταράτους Μεγαρέας ἐψηφίσασϑ᾽ ἀποτεμνομένους τὴν 

ὀργάδα, ἐξιέναι, κωλύειν, μὴ ἐπιτρέπειν" ἃ πρὸς Φλεια- 

σίους. ὅτ᾽ ἐξέπεσον ἔναγχος, βοηϑεῖν, μὴ ἐπιτρέπειν 
τοῖς σφαγεῦσι, τῶν ἐν Πελοποννήσῳ τοὺς βουλομένους 

παρακαλεῖν. ἅπαντα καλὰ ὦ ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι ταῦτα 

xci δίκαια καὶ τῆς πόλεως ἄξια τὰ ἔργα δὲ τὰ ἀπὸ 

τούτων οὐδαμοῦ. οὐκοῦν τὴν μὲν ἀπέχϑειαν διὰ τῶν 
ψηφισμάτων ἐχφέρεσϑε, τῶν δ᾽ ἔργων οὐδενὸς κύριοι 
γίγνεσϑε" τὰ μὲν γὰρ ψηφίσματα πρὸς τὸ τῆς πόλεως 

ἀξίωμα ψηφίξεσϑε, τὴν δύναμιν δ᾽ οὐκ ἀκόλουϑον ὧν 
ψηφίξεσϑ᾽ ἔχετε. ἐγὼ δὲ παραινέσαιμ᾽ ἂν ὑμῖν (καί μοι 

μηδὲν ὀργισϑῆτε) ἔλαττον φρονεῖν καὶ τὰ ὑμέτερ᾽ αὐτῶν 
ἀγαπᾶν πράττοντας. ἢ μείζω δύναμιν παρασχευάζξεσϑαι. 

εἰ μὲν οὖν Σιφνίοις ἢ Κυϑνίοις ἤ τισιν ἄλλοις τοιού- 

τοις οὖσιν συνήδειν ὑμῖν, ἔλαττον φρονεῖν συνεβού- 
λευον ἄν᾽ ἐπειδὴ δ᾽ ἔστ᾽ ᾿4ϑηναῖοι, τὸ τὴν δύναμιν 

παρασχευάσασϑαι παραινῶ: αἰσχρὸν γὰρ ὦ ἄνδρες 
᾿ϑηναῖοι. αἰσχρὸν λιπεῖν τὴν τοῦ φρονήματος τάξιν. ἣν 

ὑμῖν οἱ πρόγονοι παρέδωκαν. πρὸς δὲ τούτοις οὐδ᾽ ἔστιν 

ἐφ᾽ ὑμῖν, οὐδ᾽ ἂν ἀποστῆναι τῶν ᾿Ελληνικῶν βούλησϑε:" 
πολλὰ γὰρ ὑμῖν ἐκ παντὸς τοῦ χρόνου πέπραχται. καὶ 

τοὺς μὲν φίλους τοὺς ὑπάρχοντας αἰσχρὸν προέσϑαι. τοῖς 

δ᾽ οὖσιν ἐχϑροῖς οὐκ ἕνι πιστεῦσαι καὶ μεγάλους ἐᾶσαι 
γενέσϑαι. ὅλως δ᾽ ὕπερ οἱ πολιτευόμενοι πεπόνϑασιν 

πρὸς ὑμᾶς (οὐκ ἔνεστιν αὐτοῖς. ὅταν βούλωνται, παύσα- 
σϑαι) τοῦτο καὶ ὑμῖν περιέστηκεν" πεπολίτευσϑε γὰρ ἐν 
τοῖς Ἕλλησιν. 

Ἔστι δ᾽ ὦ ἄνδρες 4ϑηναῖοι κεφάλαιον ἁπάντων τῶν 
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εἰρημένων" οὐδέποϑ᾽ ὑμᾶς οἱ λέγοντες οὔτε πονηροὺς 
οὔτε χρηστοὺς ποιοῦσιν, ἀλλ᾽ ὑμεῖς τούτους, ὁπότερ᾽ ἂν 
βούλησϑε" οὐ γὰρ ὑμεῖς ὧν οὗτοι βούλονται στοχάξεσϑε, 
ἀλλ᾽ οὗτοι ὧν ἂν ὑμᾶς ἐπιϑυμεῖν οἴωνται. ὑμᾶς οὖν 
ὑπάρξαι δεῖ χρηστὰ βουλομένους, καὶ πάνϑ'᾽ ἕξει καλῶς" 177 
^ 

» ^f * , 

ἔσται μὴ ἔχοντι τοὺς πεισομένους. 

ἢ γὰρ οὐδεὶς ἐρεῖ φλαῦρον οὐδέν, ἢ οὐδὲν αὐτῷ πλέον c 

9. 



XIV 

ΠΕΡῚ TON ZYMMOPIQON 

TIIOOEZIX 

Φήμης γενομένης τὸν lleocóv βασιλέα παρασχευάζεσϑαι 
, rr -- 3 - 

στρατεύειν ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας, ὃ μὲν τῶν ᾿ϑηναίων δῆμος 
, * -" ΟΡ ἢ er ' * , 

κεκίνηται καὶ συγκαλεῖν ὥρμηται τοὺς Ελληνας καὶ τὸν πόλε- 
2 , » e M , , ^ - 

μον ἐκφέρειν ἤδη, ὃ δὲ Φημοσϑένης συμβουλεύει μὴ προεξαν- 
A 23 E 

5 ἔστασϑαι, ἀλλ᾽ ἀναμένειν τὸν βασιλέα νεωτερίσαι. νῦν μὲν γάρ, 

φησίν. οὐ πείσομεν τοὺς Ἕλληνας συμμαχεῖν ἡμῖν. ἐπ᾽ ἀδείας 
* A , , 1 

εἶναι δοκοῦντας. τότε δ᾽ αὐτοὺς ὃ κίνδυνος αὐτὸς συστήσεται. 

παραινεῖ τοίνυν ἡσυχάζοντας συντάξασϑαι καὶ πρὸς τὸν πόλε- 

μον παρασχευάσασϑαι. καὶ δὴ καὶ διέξεισιν ὃν τρόπον ἂν συν- 

10 ταχϑεῖεν. ὅϑεν καὶ περὶ συμμοριῶν ὁ λόγος ἐπιγράφεται" συμ- 
μορία γὰρ παρὰ τοῖς Αττικοῖς τὸ τῶν λειτουργούντων σύνταγμα. 

M 3 - * » 3 - M P ς S Οἱ μὲν ἐπαινοῦντες ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι τοὺς προγό- "ot" 

νους ὑμῶν λόγον εἰπεῖν μοι δοχοῦσιν προαιρεῖσθαι χε- 

χαριδμένον, οὐ μὴν συμφέροντά γ᾽ ἐχείνοις οὺς ἐγκω- 

5 μιάξουσι ποιεῖν" περὶ γὰρ πραγμάτων ἐγχειροῦντες λέ- 
z 3 Φ᾽ *" * "er 2 , - , 

γειν ὧν οὐδ᾽ ἂν εἰς ἀξίως ἐφικέσϑαι τῷ λόγῳ δύναιτο, 

αὐτοὶ μὲν τοῦ δοκεῖν δύνασϑαι λέγειν δόξαν ἐχφέρονται., 

τὴν δ᾽ ἐχείνων ἀρετὴν ἐλάττω τῆς ὑπειλημμένης παρὰ 
- ? , , - ' 5 * τοῖς ἀχούουσιν φαίνεσϑαι ποιοῦσιν. ἐγὼ δ᾽ ἐκείνων μὲν 

o ἔπαινον τὸν χρόνον ἡγοῦμαι μέγιστον, οὗ πολλοῦ γεγενη- 
ΘΈΜΟΒΤΗ. Voll 11 



τῷ 

102 AHMOXOENOTZ [xiv 

μένου μείξω τῶν vx ἐχείνων πραχϑέντων οὐδένες ἄλλοι 

παραδείξασϑαι δεδύνηνται" αὐτὸς δὲ πειράσομαι τὸν τρό- 

πον εἰπεῖν ὃν ἄν μοι δοχεῖτε μάλιστα δύνασϑαι παρα- 
, * Mj er ^" ^ Y e - er 

σχευάσασϑαι. καὶ γὰρ οὕτως ἔχει" εἰ μὲν ἡμεῖς ἅπαντες 
r , , . ' , M 5. “.᾽ * 

οἱ μέλλοντες λέγειν δεινοὶ φανείημεν ὄντες, οὐδὲν ἂν τὰ 5 

ὑμέτερ᾽ εὖ οἶδ᾽ ὅτι βέλτιον σχοίη" εἰ δὲ παρελϑὼν εἷς 

ὁστισοῦν δύναιτο διδάξαι καὶ πεῖσαι, τίς παρασχευὴ καὶ 

πόση καὶ πόϑεν πορισϑεῖσα χρήσιμος ἔσται τῇ πόλει, 
» ς M , , cA * - 9 " » 5 er 

πᾶς ὃ παρὼν φόβος λελύσεται. ἐγὼ δὲ τοῦτ΄. ἂν ἄρ᾽ οἷός 

T ὦ. πειράσομαι ποιῆσαι, μικρὰ προειπὼν ὑμῖν ὡς ἔχω 10 
γνώμης περὶ τῶν πρὸς τὸν βασιλέα. 

᾿Εγὼ νομίξω χοινὸν ἐχϑρὸν ἁπάντων τῶν ᾿Ελλήνων 

εἶναι βασιλέα, οὐ μὴν διὰ τοῦτο παραινέσαιμ᾽ ἂν μόνοις 

τῶν ἄλλων ὑμῖν πόλεμον πρὸς αὐτὸν ἄρασϑαι" οὐδὲ 

γὰρ αὐτοὺς τοὺς Ἕλληνας ὁρῶ κοινοὺς ἀλλήλοις ὄντας lif 
, 9 5 y A - 3 , , MN 

φίλους, ἀλλ ἐνίους μᾶλλον ἐχείνῳ πιστεύοντας ἤ τισιν 16 

αὑτῶν. ἐκ δὴ τῶν τοιούτων νομίξω συμφέρειν ὑμῖν τὴν 

μὲν ἀρχὴν τοῦ πολέμου ξητεῖν ὅπως ἴση καὶ δικαία γε- 

νήσεται, παρασχευάξεσϑαι δ᾽ ἃ προσήκει πάντα xci τοῦϑ᾽ 

ὑποχεῖσϑαι. ἡγοῦμαι γὰρ ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι τοὺς Ἕλ- 20 
ληνας, εἰ μὲν ἐναργές τι γίγνοιτο x«i σαφὲς ὡς βασιλεὺς 

αὐτοῖς ἐπιχειρεῖ. κἂν συμμαχῆσαι χαὶ χάριν μεγάλην 

ἔχειν τοῖς πρὸ αὐτῶν χαὶ μετ᾽ ἀὐτῶν ἐκεῖνον ἀμυνο- 

μένοις" εἰ δ᾽ ἔτ᾽ ἀδήλου τούτου χαϑεστηχότος προ- 

ἀπεχϑησόμεϑ᾽ ἡμεῖς, δέδι’ ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, μὴ τού- s5 
τοις μετ᾽ ἐχείνου πολεμεῖν ἀναγκασθῶμεν, ὑπὲρ ὧν προ- 
νοούμεϑα. ὃ μὲν γὰρ ἐπισχὼν ὧν ὥρμηκχεν, εἰ ἄρ᾽ 
ἐγχειρεῖν &yvoxe τοῖς Ἕλλησι, χρήματα δώσει τισὶν αὐ- 
τῶν καὶ φιλίαν προτενεῖται, οἱ δὲ τοὺς ἰδίους πολέμους 

ἐπανορϑῶσαι βουλόμενοι καὶ τοῦτον τὸν νοῦν ἔχοντες so 
*- 
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τὴν κοινὴν ἁπάντων σωτηρίαν παρόψονται. εἰς δὲ τὴν 

ταραχὴν ταύτην καὶ τὴν ἀγνωμοσύνην παραινῶ μὴ προ- 

χαϑεῖναι τὴν πόλιν ἡμῶν. οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ἀπ᾽ ἴσης ὁρῶ 
τοῖς τ᾽ ἄλλοις Ἕλλησιν καὶ ὑμῖν περὶ τῶν πρὸς τὸν βα- 

5 σιλέα τὴν βουλὴν οὖσαν, ἀλλ᾽ ἐκείνων μὲν πολλοῖς ἐν- 

δέχεσθαί μοι δοχεῖ τῶν ἰδίᾳ τι συμφερόντων διοικου- 

μένοις τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ἀμελῆσαι, ὑμῖν δ᾽ οὐδ᾽ 
9 , 2. Rs - 3 , , 3 - 

ἀδικουμένοις παρὰ τῶν ἀδικούντων χαλόν ἔστι λαβεῖν 

ταύτην τὴν δίχην, ἐᾶσαί τινας αὐτῶν ὑπὸ τῷ βαρβάρῳ 
, e 3 er m 59. , er o? 

10 γενέσϑαι. ὅτε δ᾽ οὕτως ταῦτ᾽ ἔχει, σκεπτέον ὅπως unt 

ἡμεῖς ἐν τῷ πολέμῳ γενησόμεϑ᾽ οὐχ ἴσοι, μήτ᾽ ἐχεῖνος, 
[80 ὃν ἡμεῖς ἐπιβουλεύειν ἡγούμεϑα τοῖς Ἕλλησιν, τὴν τοῦ 

φίλος αὐτοῖς δοχεῖν εἶναι πίστιν λήψεται. πῶς οὖν ταῦτ᾽ 

ἔσται; ἂν ἡ μὲν δύναμις τῆς πόλεως ἐξητασμένη καὶ 

15 παρεσκευασμένη πᾶσιν ἡ φανερά, φαίνηται δὲ δίκαια 

φρονεῖν ἐπὶ ταύτῃ τῇ προαιρέσει. τοῖς δὲ ϑρασυνομένοις 

καὶ σφόδρ᾽ ἑτοίμως πολεμεῖν κελεύουσιν éxsivo λέγω, 
ὅτι οὐχ ἔστι χαλεπὸν οὔϑ᾽ ὅταν βουλεύεσϑαι δέη, δόξαν 

ἀνδρείας λαβεῖν, οὔϑ᾽ ὅταν κίνδυνός τις ἐγγὺς T, δεινὸὺ θενας , S TG €yyvg 1], O6vrov 
2) εἰπεῖν φανῆναι, ἀλλ᾽ ἐχεῖνο καὶ χαλεπὸν καὶ προσῆκον, 

ἐπὶ μὲν τῶν κινδύνων τὴν ἀνδρείαν ἐνδείχνυσϑαι, ἐν 
δὲ τῷ συμβουλεύειν φρονιμώτερα τῶν ἄλλων εἰπεῖν ἔχειν. 

ἐγὼ δ᾽ ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι vouíto τὸν μὲν πόλεμον 

τὸν πρὸς βασιλέα χαλεπὸν τῇ πόλει, τὸν δ᾽ ἀγῶνα τὸν 
E E - , e ἢ ^" - M fl. er * ni 

25 ἔχ τοῦ πολέμου ῥάδιον ἂν συμβῆναι. διὰ τί; ὅτι τοὺς 

μὲν πολέμους ἅπαντας ἀναγχαίως ἡγοῦμαι τριήρων καὶ 
p * 7 - - M , , 3 , 5, 

χρημάτων xci τόπων δεῖσθαι, ταῦτα δὲ πάντ᾽ ἀφϑονώτερ 

ἐχεῖνον ἔχονθ᾽ ἡμῶν εὑρίσκω" τοὺς δ᾽ ἀγῶνας οὐδενὸς 
er M » - e 3 E 3 E 

οὕτω τῶν ἄλλων ὁρῶ δεομένους ὡς ἀνδρῶν ἀγαϑῶν, 

s» τούτους δ᾽ ἡμῖν καὶ τοῖς μεϑ᾽ ἡμῶν χινδυνεύουσιν 
11" 
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πλείους ὑπάρχειν νομίζω. τὸν uiv δὴ πόλεμον διὰ ταῦτα 

παραινῶ μηδ᾽ ἐξ ἑνὸς τρόπου προτέρους ἀνελέσϑαι, ἐπὶ 

δὲ τὸν ἀγῶν ὀρϑῶς φημι παρεσκευασμένους ὑπάρχειν 
χρῆναι. εἰ μὲν οὖν ἕτερός τις τρόπος ἦν δυνάμεως ᾧ 

τοὺς βαρβάρους οἷόν τ᾽ ἣν ἀμύνασϑαι, ἕτερος δέ τις ᾧ 

τοὺς Ἕλληνας, εἰχότως ἂν ἴσως φανεροὶ πρὸς ἐχεῖνον 

ἐγιγνόμεϑ᾽ ἀντιταττόμενοι" ἐπεὶ δὲ πάσης ἐστὶν παρα- 

σχευῆς ὃ αὐτὸς τρόπος καὶ δεῖ ταὔτ᾽ εἶναι χεφάλαια τῆς 

δυνάμεως, τοὺς ἐχϑροὺς ἀμύνασϑαι δύνασθαι, τοῖς οὖσι 

συμμάχοις βοηϑεῖν, τὰ ὑπάρχοντ᾽ ἀγαϑὰ σῴζξειν, τί τοὺς 

ὁμολογουμένους ἐχϑροοὺς ἔχοντες ἑτέρους ζητοῦμεν: ἀλλὰ 

παρασχευασώμεϑα μὲν πρὸς αὐτούς, ἀμυνούμεθα δὲ 

χἀκεῖνον, ἂν ἡμᾶς ἀδικεῖν ἐπιχειρῇ. «oci νῦν μὲν καλεῖτε 

πρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς τοὺς Ἕλληνας" ἂν δ᾽ ἃ χελεύουσυν 

οὗτοι μὴ ποιῆτε, οὐχ ἡδέως ἐνίων ὑμῖν ἐχόντων, πῶς 

χρὴ προσδοχᾶν τιν᾽ ὑπαχούσεσϑαι; «ὅτι νὴ 4 ἀκού- 
σονται παρ᾽ ἡμῶν ὡς ἐπιβουλεύει βασιλεὺς αὐτοῖς.“ αὐ- 

τοὺς δ᾽ οὐ προορᾶν, ὦ πρὸς τοῦ -Íióg, οἴεσϑε τοῦτο; 

ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαι. ἀλλ᾿ οὔπω μείξων £69 ὃ φόβος 
τῶν πρὸς ὑμᾶς καὶ πρὸς ἀλλήλους ἐνίοις διαφορῶν. οὐ- 

δὲν οὖν ἀλλ᾿ ἢ ῥαψῳδήσουσιν οἱ πρέσβεις περιόντες. 
τότε δ᾽, ἂν ἄρ᾽ ἃ νῦν οἰόμεϑ᾽ ἡμεῖς πράττηται, οὐδεὶς 

δήπου τῶν πάντων ᾿Ελλήνων τηλικοῦτον ἐφ᾽ αὑτῷ φρο- 
νεῖ. ὕστις ὁρῶν ὑμῖν χιλίους ἱππέας, ὁπλίτας ὃ ὅσους 

ἂν ϑέλῃ τις, ναῦς δὲ τριακοσίας, οὐχ ἥξει καὶ δεήσεται, 

μετὰ τούτων ἀσφαλέστατ᾽ ἂν ἡγούμενος σῳϑῆναι. oóx- 

οὖν ix μὲν τοῦ χαλεῖν ἤδη τὸ δεῖσθαι κἂν μὴ τύχητ᾽ 

ἀφαμαρτεῖν, ἐκ δὲ τοῦ μετὰ τοῦ παρεσχευάσϑαι τὰ ὑμέ- 

τερ᾽ αὐτῶν ἐπισχεῖν δεομένους σῴξειν καὶ εὖ εἰδέναι 
πάντας ἥξοντάς ἐστιν. 
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Ἐγὼ τοίνυν ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι ταῦτά vs καὶ παρα- 

πλήσια τούτοις λογιζόμενος λόγον μὲν οὐδέν᾽ ἐβουλόμην 

ϑρασὺν οὐδ᾽ ἔχοντα μάταιον μῆχος εὑρεῖν" τὴν μέντοι 

παρασχευήν, ὅπως ὡς ἄριστα x«i τάχιστα γενήσεται, 
, ' , 3 Ed P “᾿ ^ ^ 

πάνυ πολλὰ πράγματ᾽ &6yov σχοπῶν. οἴομαι δὴ δεῖν 

ἀκούσαντας ὑμᾶς αὐτήν, ἂν ὑμῖν ἀρέσκῃ, ψηφίξεσϑαι. 
'" - * - - s » , 
ἔστι τοίνυν πρῶτον μὲν τῆς παρασχευῆς ὦ ἄνδρες “43η- 

ναῖοι καὶ μέγιστον, οὕτω διακεῖσϑαι τὸς γνώμας ὑμᾶς 

ὡς ἕχαστον ἑχόντα προϑύμως 0 τι ἂν δέῃ ποιήσοντα. 

ὁρᾶτε γὰρ ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ὅτι, ὅσα μὲν πώποϑ᾽ 

ἅπαντες ἠβουλήϑητε xci μετὰ ταῦτα τὸ πράττειν αὐτὸς 
er e € ΄ e , ? M , 3 e ES 

ἕχαστος ἑαυτῷ προσήκειν ἡγήσατο, οὐδὲν πώποϑ᾽ ὑμᾶς 

ἐξέφυγεν, ὅσα δ᾽ ἠβουλήϑητε μέν, μετὰ ταῦτα δ᾽ ἀπεβλέ- 
, ? / € 3 ' ἣν er 9 ᾽ὔ 

ψατ εἰς ἀλλήλους ὡς αὐτὸς μὲν ἕχαστος οὐ ποιήσων, 

τὸν δὲ πλησίον πράξοντα, οὐδὲν πώποϑ᾽ ὑμῖν ἐγένετο. 
2 , e M er M , jJ 

éyóvrov δ᾽ ὑμῶν οὕτω καὶ παρωξυμμένων, τοὺς διακο- 

σίους καὶ χιλίους ἀναπληρῶσαί φημι χρῆναι χαὶ ποιῆσαι 

δισχιλίους, ὀχτακοσίους αὐτοῖς προσνείμαντας" ἐὰν γὰρ 

τοῦτ᾽ ἀποδείξητε τὸ πλῆϑος, ἡγοῦμαι, τῶν ἐπικλήρων 

καὶ τῶν ὀρφανῶν xci τῶν χληρουχικῶν καὶ τῶν κοινω- 

νικῶν xci εἴ τις ἀδύνατος ἀφαιρεϑέντων, ἔσεσϑαι χίλια 

χαὶ διαχόσια ταῦϑ᾽ ὑμῖν σώματα. ἐκ τοίνυν τούτων 

οἶμαι δεῖν ποιῆσαι συμμορίας εἴκοσιν, ὥσπερ νῦν εἶσιν, 

ἕξήχοντα σώματ᾽ ἔχουσαν ἑχάστην. τούτων δὲ τῶν συμ- 

μοριῶν ἕχάστην διελεῖν χελεύω πέντε μέρη κατὰ δώδεκ᾽ 

ἄνδρας, ἀνταναπληροῦντας πρὸς τὸν εὐπορώτατον ἀεὶ 

τοὺς ἀπορωτάτους. καὶ τὰ μὲν σώματα ταῦϑ'᾽ οὕτω 

συντετάχϑαι φημὶ δεῖν" δι’ ὃ δ᾽, εἴσεσϑε, ἐπειδὰν ὅλον 
τὸν τρόπον τῆς συντάξεως ἀχούσητε. τὰς δὲ τριήρεις 

30 πῶς; τὸν ἅπαντ᾽ ἀριϑμὸν κελεύω τριακοσίας ἀποδείξαν- 
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τας, χατὰ πεντεχαιδεκαναΐαν εἴκοσι ποιῆσαν μέρη, Τῶν 

πρώτων ἑχατὸν πέντε, x«l τῶν δευτέρων ἕχατὸν πέντε, 
' - δ M , 3 e [Δ p f^ καὶ τῶν τρίτων ἑχατὸν πένϑ᾽ |éxdovo μέρει διδόντας, 

3 - , / (ORE i2 
εἶτα συγκληρῶσαι συμμορίᾳ σωμάτων ἑχάστῃ τὴν πεντε- 
καιδεχαναΐαν, τὴν δὲ συμμορίαν ἑχάστῳ τῷ μέρει σφῶν 

αὐτῶν τρεῖς ἀποδοῦναι τριήρεις. ἐπειδὰν δὲ ταῦϑ᾽ οὕτως 
ξ 9 ς , À , 3 δ ' , 3 ἐσ ' - , jov9' ὑπάρχῃ, κελεύω, ἐπειδὴ τὸ τίμημ᾽ ἐστὶν τῆς χώρας 

ἑξακισχιλίων ταλάντων. Uv ὑμῖν καὶ τὰ χρήματ᾽ T συν- χ , μ ΧΟ ΒΟ] 
, - - - , fer 

τεταγμένα, διελεῖν τοῦτο καὶ ποιῆσαν x«9' ἑξήκοντα 
7 3 δ M , ky , 31. 6 , 

τάλανϑ'᾽ ἑχατὸν μέρη, εἶτα πένϑ'᾽ ἕξηχονταταλαντίας εἰς 

ἑχάστην τῶν μεγάλων τῶν εἴκοσι συμμοριῶν ἐπικληρῶ- 

σαι, τὴν δὲ συμμορίαν ἑκάστῳ τῶν μερῶν μίαν ἕξηκον- 

ταταλαντίαν ἀποδοῦναι, ὅπως, ἂν μὲν ὑμῖν ἑκατὸν δέῃ 

τριήρων, τὴν μὲν δαπάνην ἑξήκοντα τάλαντα συντελῇ, 
, 3 3 , bil Q , ΄ 

τριήραρχοι δ᾽ ὦσιν δώδεχα, ἂν δὲ διακοσίων, τριάκοντα 

μὲν ἢ τάλαντα τὴν δαπάνην συντελοῦντα, 8& δὲ σώματα 

τριηραρχοῦντα, ἐὰν δὲ τριακοσίων, εἴχοσι μὲν ἡ τάλαντα 

τὴν δαπάνην διαλύοντα, τέτταρα δὲ σώματα τριηραρ- 

χοῦντα. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τὰ νῦν ὀφειλόμεν᾽ ὦ 

ἄνδρες ᾿1ϑηναῖοι τῶν σχευῶν ἐπὶ τὰς τριήρεις τιμήσαν- ρὲς ᾿4ϑηναῖοι τῶν σχευῶν ἐπὶ τὰς τριήρεις τιμή 

τας ἅπαντ᾽ ἐχ τοῦ διαγράμματος νεῖμαι χελεύω μέρη 

εἴχοσιν. ἔπειτα ταῖς μεγάλαις ἐπικληρῶσαι συμμορίαις 

μέρος ἕν χρήστων ἕχάστῃ, τὴν δὲ συμμορίαν ἕχάστην 

διανεῖμαι τῶν αὑτῆς μερῶν ἑχάστῳ τὸ ἴσον, τοὺς δὲ 
à r Uu 4 ? 

δώδεχα τοὺς ἐν ἑχάστῳ τῷ μέρει ταῦτ᾽ εἰσπράξαντας τὰς 

τριήρεις, ἃς ἂν ἕκαστοι λάχωσιν, παρεσχευασμένας παρέ- 

χειν. τὴν μὲν δαπάνην καὶ τὰ σχάφη καὶ τοὺς τριηράρ- 
' * E -» » e kil » 3 

χους x«i τὴν τῶν σχευῶν εἴσπραξιν οὕτως ἂν ἄρισϑ 

ἡγοῦμαι καὶ πορισϑῆναι καὶ παρασκευασϑῆναι" πλήροω- 
᾽ e M ^ ? ' c , ^ M , σιν δ᾽, ἣ καὶ σαφὴς ἔσται καὶ ῥᾳδία, μετὰ ταῦτα λέγω. 
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φημὶ τοὺς στρατηγοὺς δεῖν διανεῖμαι τόπους δέκα τῶν 

νεωρίων, σχεψαμένους ὕπως ὡς ἐγγύτατ᾽ ἀλλήλων κατὰ 

τριάκοντ᾽ ὦσιν νεώσοικοι, ἐπειδὰν δὲ τοῦτο ποιήσωσιν, 
, M , [4 , e P δύο συμμορίας x«i τριάχοντα τριήρεις τούτων ἑκάστῳ 

προσνεῖμαι τῶν τόπων, εἶτ᾽ ἐπικληρῶσαι τὰς φυλάς" τὸν 23 
^ , er τι ^ € , , - 

δὲ ταξίαρχον ἕχαστον, Ov ἂν ἡ φυλὴ τόπον λάχῃ, διελεῖν 
' N - ς , 8' 9 E M 

τρίχα καὶ τὰς ναῦς ὡσαύτως, εἶτ᾽ ἐπικληρῶσαι τὰς τριτ- 

τῦς, ὅπως ἂν τῶν μὲν ὅλων νεωρίων ἕν ἑχάστῃ μέρος ἢ 

τῶν φυλῶν, τοῦ δὲ μέρους ἑκάστου τὸ τρίτον μέρος ἡ 

τριττὺς ἔχῃ, εἰδῆτε δ᾽. ἄν τι δέῃ, πρῶτον μὲν τὴν φυ- 

λήν, ὅπου τέταχται, μετὰ ταῦτα δὲ τὴν τριττύν, εἶτα 

e 

e 1 

τριήραρχοι τίνες καὶ τριήρεις ποῖαι. καὶ τριάκοντα μὲν 

ἡ φυλή, δέχα δ᾽ ἡ τριττὺς ἑἕχάστη τριήρεις ἔχη]. ἐὰν 

γὰρ ταῦϑ'᾽ οὕτως εἰς ὁδὸν καταστῇ, εἴ τι καὶ παραλείπο- 

μὲν νῦν (πάντα γὰρ ἴσως εὑρεῖν οὐ ῥάδιον), αὐτὸ τὸ 

πρᾶγμ᾽ ἑξαυτῷ εὑρήσει, καὶ μία σύνταξις καὶ πασῶν τῶν 

νεῶν καὶ μέρους ἔσται. 
Ὑπὲρ δὲ χρημάτων καὶ πόρου φανεροῦ τινὸς ἤδη παρά- 24 

δοξον μὲν οἶδα λόγον μέλλων λέγειν, ὅμως δ᾽ εἰρήσεται" 

πιστεύω γάρ, ἐάν τις ὀρθῶς σκοπῇ, μόνος τἀληϑῆ καὶ 
D 

T οι 

3 e 

τὰ γενησόμεν᾽ εἰρηκὼς φανεῖσϑαι. ἐγώ φημι χρῆναι μὴ 

λέγειν νυνὶ περὶ χρημάτων" εἶναι γὰρ πόρον, ἂν δέῃ, 

μέγαν χαὶ καλὸν χαὶ δίκαιον, ὃν ἂν μὲν ἤδη ξητῶμεν, 

οὐδ᾽ εἰς τόϑ᾽ ὑπάρχειν ἡγησόμεϑ᾽ ἡμῖν (οὕτω πολὺ τοῦ 
5 πορίσαι, νῦν ἀποσχήσομεν), ἐὰν δ᾽ ἐῶμεν, ἔσται. τίς οὖν 

ἔσϑ᾽ οὗτος ὁ νῦν μὲν οὐκ Ov, ὑπάρξων δ᾽ εἰς τότε; αἷ- 
185 νίγματι γὰρ ὕμοιον τοῦτό γε. ἐγὼ φράσω. ὁρᾶτε τὴν 3 

πόλιν ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι πᾶσαν ταύτην. ἐν ταύτῃ 

χρήματ᾽ ἔνεστιν ὀλίγου δέω πρὸς ἁπάσας τὰς ἄλλας 

80 εἰπεῖν πόλεις. ταῦτα δ᾽ οἱ χεχτημένοι τοιοῦτον ἔχουσι 

c 
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νοῦν, ὥστ᾽, εἰ πάντες οἱ λέγοντες qofloisv ὡς ἥξει βασι- 

λεύς, ὡς πάρεστιν, ὡς οὐδ᾽ οἷόν τὲ ταῦτ᾽ ἄλλως ἔχειν, 

χαὶ μετὰ τῶν λεγόντων ἴσοι τὸ πλῆϑος τούτοις χρηόμῳ- 

δοῖεν, οὐ μόνον οὐχ ἂν εἰσενέγκαιεν, ἀλλ: οὐδ᾽ ἂν δεί- 

ξαιεν οὐδ᾽ ἂν ὁμολογήσαιεν χεχτῆσϑαι. εἰ μέντοι τὰ 

νῦν διὰ τῶν λόγων φοβερὰ ἔργῳ πραττόμεν᾽ αἴσϑοιντο, 

οὐδεὶς οὕτως ἠλίϑιός ἔστιν ὅστις οὐχὶ xiv δοίη καὶ 

πρῶτος εἰσενέγκαι" τίς γὰρ αἱρήσεται μᾶλλον αὐτὸς χαὶ 

τὰ ὄντ᾽ ἀπολωλέναι ἢ μέρος τῶν ὄντων ὑπὲρ αὑτοῦ καὶ 

τῶν λοιπῶν εἰσενεγκεῖν; χρήματα μὲν δή φημ’ εἶναι 

τότε. ἂν ὡς ἀληϑῶς δέῃ, πρότερον δ᾽ οὔ. διὸ μηδὲ 

ζητεῖν παραινῶ" ὅσα γὰρ) νῦν πορίδαιτ᾽ ἄν, εἰ προέλοι- 
σϑε πορίξειν, πλείων ἐστὶ γέλως τοῦ μηδενός. φέρε γάρ, 

ἑχατοστήν τις εἰσφέρειν ἐρεῖ νῦν; οὐχοῦν ἑξήχοντα τά- 

λαντα. ἀλλὰ πεντηκοστήν τις ἐρεῖ, τὸ διπλοῦν; οὐχοῦν 

ἑχατὸν χαὶ εἴχοσι. χαὶ τί τοῦτ᾽ ἔστιν πρὸς διακοσίας 

x«l χιλίας χαμήλους, Gg βασιλεῖ τὰ χρήματ᾽ ἄγειν φασὶν 

οὗτοι; ἀλλὰ ϑῶ βούλεσϑε δωδεχάτην ἡμᾶς εἰσοίσειν, 

πενταχόσια τάλαντα; ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἂν ἀνάσχοισϑ'᾽᾽ οὔτ᾽, εἰ 
χαταϑεῖτε, ἄξια τοῦ πολέμου τὰ χρήματα. δεῖ τοίνυν 

ὑμᾶς τὰ μὲν ἄλλα παρασκχευάσασϑαι, τὰ δὲ χρήματα νῦν 

μὲν ἐᾶν τοὺς κεχτημένους ἔχειν (οὐδαμοῦ γὰρ ἂν ἐν 
καλλίονι σῴξοιτο τῇ πόλει), ἐὰν δέ zo9' οὗτος ὃ χαιρὸς 
ἔλϑη, τόϑ᾽’ ἑἕχόντων εἰσφερόντων αὐτῶν λαμβάνειν. 

ταῦτα δὲ καὶ δυνατά ἐστιν ὦ ἄνδρες ᾿“ϑηναῖοι καὶ πράτ- 
τειν χαλὰ χαὶ συμφέροντα καὶ βασιλεῖ περὶ ὑμῶν ἐπιτή- 

δει’ ἀπαγγελϑῆναι, x«i φόβος οὐκ ὀλίγος γένοιτ᾽ ἂν 

ἐχείνῳ διὰ τούτων. οἷδε μέν γε διαχοσίαις τριήρεσιν, 

ὧν ἑχατὸν παρεσγόμεϑ᾽ ἡμεῖς, τοὺς προγόνους αὐτοῦ 

χιλίας ἀπολέσαντας ναῦς, ἀχούσεται δὲ τριακοσίας αὐ- 

5 
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τοὺς ἡμᾶς νῦν παρεδχευασμένους τριήρεις" ὥστε μὴ 

χομιδῇ, μηδ᾽ εἰ πάνυ μαίνοιτο, νομίσαι ῥάδιόν τι τὸ τὴν uLOT, UT) u Ὁ Vou 96 

ἡμετέραν πόλιν ἐχϑρὰν ποιήσασϑαι. ἀλλὰ μὴν εἴ γ᾽ 
τὶ * , 9 -" Fo» * , - ἢ , 

ἐπὶ χρήμασιν αὐτῷ μέγ᾽ ἐπέρχεται φρονεῖν, καὶ ταύτην 

5 ἀσϑενεστέραν ἀφορμὴν τῆς ὑμετέρας εὑρήσει. ὃ μέν γε 

χρυσίον, ὥς φασιν, ἄγει πολύ. τοῦτο δ᾽ ἂν διαδῷ ξητή- 

G&L' χαὶ γὰρ τὰς χρήνας xci τὰ φρέατ᾽ ἐπιλείπευν πέ- 
2p 9 , 9 - e , * ^ , 

qvxsv, éCv τις ἀπ᾿ αὐτῶν ἀϑρόα x«i πολλὰ λαμβάνῃ. 

ἡμῖν δὲ τὸ τῆς χώρας τίμημ᾽ ὑπάρχον ἀφορμὴν [ἕξακισ- 

10 χίλια τάλαντα] ἀκούσεται, ὑπὲρ ἧς ὡς μὲν τοὺς ἐπιόν- 

τας ἐχείνων ἀμυνόμεϑα, οἵ Μὶιαραϑῶνι τῶν προγόνων 

αὐτοῦ μάλιστ᾽ ἂν εἰδεῖεν, ἕως δ᾽ ἂν χκρατῶμεν, οὐχ ἔνι 
, , , e ^ 9 

δήπου χρήμαϑ'᾽ ἡμᾶς ἐπιλείπειν. 

Καὶ μὴν οὐδ᾽ ὅ τινὲς δεδίασιν, μὴ ξενικὸν πολὺ συ- 
15 στήσηται χρήματ᾽ ἔχων, ἀληϑὲς εἶναί μοι δοκεῖ. ἐγὼ γὰρ 

ἡγοῦμαν ἐπὶ μὲν Αἴγυπτον x«i Opgóvrav καί τινας τῶν 

ἄλλων βαρβάρων πολλοὺς ἂν ἐθελῆσαι τῶν Ἑλλήνων 

μισϑοφορεῖν παρ᾽ ἐχείνῳ, οὐχ ἵν᾽ éxeivog ἕλῃ τινὰ τού- 
9 Supp 5 3 , , er e M , 

TOV, ἀλλ ἵν εὐπορίαν τιν ἑἕχαῦτος ἑαυτῷ χτησάμενος 

187 ἀπαλλαγῇ τῆς ὑπαρχούσης πενίας" ἐπὶ δὲ τὴν Ελλάδα 

ς:1 Ἕλλην᾽ οὐδέν᾽ ἂν ἐλϑεῖν ἡγοῦμαι. ποῖ γὰρ αὐτὸς τρέ- 

ψεται μετὰ ταῦτα; εἰς Φρυγίαν ἐλϑὼν δουλεύσει: οὐ γὰρ 3 

ὑπὲρ ἄλλου τινός ἐστιν ὁ πρὸς τὸν βάρβαρον πόλεμος ἢ 

περὶ χώρας καὶ βίου καὶ ἐθῶν καὶ ἐλευϑερίας καὶ πάν- 

:; τῶν τῶν τοιούτων. τίς οὖν οὕτως δυστυχής ἐστιν ὅστις 

ἑαυτόν, γονέας, τάφους, πατρίδ᾽ ἕνεχα κέρδους βραχέος 

προέσϑαι βουλήσεται; ἐγὼ μὲν οὐδέν᾽ ἡγοῦμαι. οὐ μὴν 

οὐδ᾽ ἐχείνῳ συμφέρει ξένους χρατῆσαι τῶν  Ελληνικῶν᾽" 
οἱ γὰρ ἡμῶν χρατήσαντες ἐχείνου γε πάλαι χρείττους 

80 ὑπάρχουσιν βούλεται δ᾽ ἐκεῖνος οὐκ ἀνελὼν ἡμᾶς ἐπ᾽ 
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ἄλλοις εἶναι, ἀλλὰ μάλιστα μὲν πάντων, εἰ δὲ μή ys, τῶν 

ὑπαρχόντων δούλων ἑαυτῷ νῦν ἄρχειν. 

Εἰ τοίνυν τις οἴεται Θηβαίους ἔσεσθαι μετ᾽ ἐχείνου, 

ἔστι μὲν χαλεπὸς πρὸς ὑμᾶς ὁ περὶ τούτων λόγος (διὰ 
^A M - , * 3 » μὴ 9 M 3 Ων e , 9 

γὰρ τὸ μισεῖν αὐτοὺς οὐδ᾽ ἂν ἀληϑὲς οὐδὲν ἡδέως &ya- 

ϑὺν περὶ αὐτῶν ἀχούσαιτε) οὐ μὴν ἀλλὰ δεῖ τοὺς περὶ 

πραγμάτων μεγάλων σκοποῦντας μηδένα συμφέροντα 1ο- 

γισμὸν παραλιπεῖν διὰ μηδεμίαν πρόφασιν. ἐγὼ τοίνυν 

οἶμαι τοσοῦτον ἀπέχειν Θηβαίους τοῦ μετ᾽ ἐκείνου ποτ 

ἂν ἐλϑεῖν ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας, ὥστε πολλῶν ἂν χρημάτων, 
ς Ὑ ES J E , - ' 

εἶ ἔχοιεν δοῦναι, πρίασϑαι γενέσϑαι τιν᾽ αὐτοῖς καιρὸν 

δι’ οὗ τὰς προτέρας ἀναλύσονται πρὸς τοὺς Ἕλληνας 
ἁμαρτίας. εἰ δ᾽ ἄρα παντάπασί τις οὕτως οἴεται φύσει 

δυστυχεῖς Θηβαίους εἶναι, ἐκεῖνό γε δήπουϑεν ἅπαντες 
, [d 9 , 2 , 

ἐπίστασϑε. ὅτι Θηβαίων τἀχείνου φρονούντων, Gvcyxn 

τοὺς τούτων ἐχϑροὺς τὰ τῶν Ἑλλήνων φρονεῖν. 

Ἡγοῦμαι τοίνυν | ἐγὼ ταύτην τὴν τάξιν τοῦ δικαίου 

χαὶ τοὺς μετ᾽ αὐτῆς ὄντας χρείττους τῶν προδοτῶν καὶ 

τοῦ βαοβάρου ἔσεσϑαι πρὸς ἅπαντα. ὥστ᾽ οὔτε φοβεῖ- 

σϑαί φημι δεῖν πέρᾳ τοῦ μετρίου, οὔϑ᾽ ὑπαχϑῆναι προ- 

τέρους ἐχφέρειν τὸν πόλεμον. xci μὴν οὐδὲ τῶν ἄλλων 

οὐδέν᾽ ἂν εἰχότως Ελλήνων φοβηϑέντα τὸν πόλεμον 

τοῦτον ὁρῶ. τίς γὰρ οὐκ οἷδεν αὐτῶν ὅτι, τέως μὲν κοι- 
* 9 M 2 - e e , ? , 

νὸν &y9góv ἐχεῖνον ὑπειληφότες ὡμονόουν ἀλλήλοις, 

πολλῶν ἀγαϑῶν ἧσαν κύριοι, ἐπειδὴ δὲ φίλον αὐτὸν 

νομίσαντες αὑτοῖς ὑπάρχειν περὶ τῶν πρὸς ἑαυτοὺς διη- 
, Do S ;»9$* , ey 

νέχϑησαν διαφόρων. ὅσ᾽ àv οὐδὲ καταρώμενος ηὗρε τις 
9 - M p 2 2e € , * 

αὐτοῖς, τοσαῦτα πεπόνϑασιν κακά; εἶϑ᾽ Ov ἡ τύχη καὶ 

τὸ δαιμόνιον φίλον μὲν ἀλυσιτελῆ, συμφέροντα δ᾽ ἐχϑρὸν 

σι 
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ἐμφανίξει, τοῦτον ἡμεῖς φοβώμεϑα; μηδαμῶς" ἀλλὰ μηδ᾽ so 

8 



xiv] ΠΕΡῚ ΤΩ͂Ν ETMMOPION 111 

ἀδικῶμεν αὐτόν, ἡμῶν ἕνεκα καὶ τῆς vOv ἄλλων ᾿Ελλή- 
vov ταραχῆς καὶ ἀπιστίας" ἐπεὶ εἴ y ὁμοϑυμαδὸν ἦν 

iJ , 9 , , ? , , - € - 9 - 

μετὰ πάντων ἐπιϑέσϑαι μόνῳ, οὐδ᾽ ἀδικεῖν ἡμᾶς ἐκεῖνον 

ἀδίκημ᾽ ἂν ἔϑηκα. ἐπειδὴ δὲ τοῦτ᾽ οὐχ οὕτως ἔχει, φυ- 
5 λάττεσϑαί φημι δεῖν μὴ πρόφασιν δῶμεν βασιλεῖ τοῦ τὰ 

δίκαι᾽ ὑπὲρ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ζητεῖν" ἡσυχίαν μὲν 

γὰρ ἐχόντων ὑμῶν ὕποπτος ἂν εἴη τοιοῦτόν τι πράττων, 

πόλεμον δὲ ποιησαμένων προτέρων εἰχότως ἂν δοκοίη 

διὰ τὴν πρὸς ὑμᾶς ἔχϑραν τοῖς ἄλλοις φίλος εἶναι βού- 
10 λεσϑαι. μὴ οὖν ἐξελέγξηϑ᾽ ὡς καχῶς ἔχει τὰ ᾿Ελληνικά, 

συγκαλοῦντες ὅτ᾽ οὐ πείσονται, καὶ πολεμοῦντες ὅτ᾽ οὐ 

δυνήσεσθε" ἀλλ᾽ ἔχεϑ᾽ ἡσυχίαν ϑαρροῦντες καὶ παρα- 
σκχευαξόμενοι, καὶ βούλεσϑ' ἀπαγγέλλεσϑαι μὲν περὶ ὑμῶν" 

89 πρὸς βασιλέα, μὴ μὰ 40 ὡς ἀποροῦσιν ἢ φοβοῦνται ἢ 
15 ϑορυβοῦνται πάντες [οἱ Ἕλληνες καὶ ᾿4ϑηναῖοι), πολλοῦ 

γε xul δεῖ, ἀλλ᾽ ὅτι, εἰ μὲν μὴ τοῖς “Ἕλλησιν ὁμοίως 
αἰσχρὸν ἦν τὸ ψεύδεσϑαι καὶ ἐπιορκεῖν ὥσπερ ἐκείνῳ χα- 

λόν, πάλαι ἂν ἐπ᾽’ αὐτὸν ὑμεῖς ἐπορεύεσϑε, νῦν δὲ τοῦτο 
Pi 3 μὴ / e - er , 3:5 τὰν ,» M μὲν οὐκ ἂν ποιήσαιτε. ὑμῶν ἕνεχ᾽ αὐτῶν, εὔχεσϑε δὲ 

20 πᾶσι τοῖς ϑεοῖς τὴν αὐτὴν λαβεῖν παράνοιαν ἐχεῖνον 

ἥνπερ ποτὲ τοὺς προγόνους αὐτοῦ. καὶ ταῦτ᾽ ἂν ἐπίῃ 
σχοπεῖν αὐτῷ, οὐκ ὀλιγώρως ὑμᾶς βουλευομένους εὑρή- 

ὅει. ἐκ μέν γε τῶν πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ προγόνους πολέμων 

σύνοιδεν τὴν πόλιν εὐδαίμονα καὶ μεγάλην γεγενημένην, 

“Ὁ ἐκ δὲ τῆς ἡσυχίας ἧς ἦγέν ποτε, οὐδεμιᾶς τῶν ἄλλων 
“Ἑλληνίδων πόλεων τοσοῦτον ὅσον νῦν ὑπεραίρουσαν. 

χαὶ μὴν xci τοὺς Ἕλληνας δρᾷ δεομένους ἤτοι τινὸς 
δ ^ 3 , - - , e ^ “ι 

ἑχουσίου ἢ ἀχουσίου διαλλαχτοῦ, τοῦτον δ᾽ αὑτὸν ἂν 

οἶδεν φανέντ᾽ αὐτοῖς, el πόλεμον κινοίη. ὥστε καὶ γνώ- 
' , 3 Ll - , 3 , » 

30 ρίμα χαὶ πίστ᾽ αὐτῷ τῶν ἀπαγγελλόντων ἀκούειν ἔσται. 
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5 να δ᾽ ὦ ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι μὴ μαχρὰ λίαν λέγων 
ἐνοχλῶ, τὰ χεφάλαι᾽ ὧν συμβουλεύω φράσας ἄπειμι. παρα- 

σχευάξεσϑαι μὲν πρὸς τοὺς ὑπάρχοντας ἐχϑροὺς χελεύω., 

ἀμύνεσϑαι δὲ βασιλέα καὶ πάντας, ἐὰν ἀδικεῖν ἐπιχειρῶ- 
σιν, ταύτῃ τῇ αὐτῇ δυνάμει φημὶ δεῖν, ἄρχειν δὲ μηδε- 

νὸς μήτε λόγου μήτ᾽ ἔργου ἀδίχου. τὰ δ᾽ ἔργ᾽ ἡμῶν ὅπως 
ἄξια τῶν προγόνων ἔσται σκοπεῖν, μὴ τοὺς ἐπὶ τοῦ βή- 
ματος λόγους. κἂν ταῦτα ποιῆτε, καὶ ὑμῖν αὐτοῖς καὶ 

τοῖς τἀναντία πείϑουσι συμφέροντα πράξετε" οὐ γὰρ ὀρ- 

rr 

γιεῖσϑ᾽ αὐτοῖς ὕστερον, νῦν ἁμαρτόντες. 
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Γὸν συμμαχικὸν κληϑέντα πόλεμον (ioavro» πρὸς ᾿4ϑη- 
, - | Cp/ ' - , ji x 

ναίους Χῖοι καὶ Ῥόδιοι καὶ Βυζάντιοι, πρότερον μὲν αὐτῶν 

ὑπήκοοι γεγονότες. τότε δ᾽ ἀλλήλοις συμμαχίαν πεποιημένοι 
4 - 5, , , 2 » POCTy? - , 

κατὰ τῶν “ϑηναίων. γείτονες Ó ὄντες οἵ Ρύδιοι τῇ Καρίᾳ 

$ πρὸς τὸν ταύτης ὕπαρχον Μιαύσωλον οἰκείως ἔχειν ἐδόκουν. 

ὃ δὲ κατ᾽ ὀλίγον πιστευόμενος ὑπ᾽ αὐτῶν ἐπιβουλὴν κατὰ τοῦ 
δήμου συνεστήσατο. καὶ τὴν δημοκρατίαν τῶν Ῥοδίων ἀφελό- 

μενος ὀλίγοις τοῖς δυνατωτάτοις τὴν πόλιν κατεδούλωσεν. συμ- 

βουλεύει τοίνυν ὃ Δημοσϑένης μὴ περιορᾶν ταῦτα, ἀλλὰ βοηϑεῖν 

10 τῷ δήμῳ τῶν Ῥοδίων, συμφέρειν λέγων τοῖς ᾿4ϑηναίοις τὸ 
- , , , , e 7 , 

δημοχρατεῖσϑαι τὰς πόλεις. εἰ δ᾽ ἠδικήκασιν ἡμᾶς “Ρύδιοι, 
, ? ^ , " c ^ A , M ' M 

φησίν. ἀλλὰ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν καὶ σύνηϑες τὸ καὶ τοὺς Àv- 

πήσαντάς τι τῶν Ἑλλήνων ἐλευϑεροῦν καὶ μὴ μνησικακεῖν 

ἁμαρτάνουσιν εἰς τὴν πόλιν. 

£ 3 - Corim 3.4 ον E - ' , P em. 
15. Üiuet δεῖν ὑμᾶς ὦ ἄνδρες 4ϑηναῖοι περὶ τηλικούτων rem 

, δ -- 

βουλευομένους διδόναι παρρησίαν ἕκάστῳ τῶν συμβου- 

λευόντων. ἐγὼ δ᾽ οὐδεπώποϑ'᾽ ἡγησάμην χαλεπὸν τὸ διδά- 
[91 ξαι τὰ βέλτισϑ᾽ ὑμᾶς (ὡς γὰρ εἰπεῖν ἁπλῶς, ἅπαντες ὑπάρ- 

χειν ἐγνωκότες μοι δοκεῖτε), ἀλλὰ τὸ πεῖσαι πράττειν 

230 ταῦτα᾽ ἐπειδὰν γάρ τι δόξῃ καὶ ψηφισϑῇ, τότ᾽ ἴσον τοῦ 
πραχϑῆναι ἀπέχει ὅσονπερ πρὶν δόξαι. ἔστι μὲν οὖν ἕν : 

ὧν ἐγὼ νομίξω χάριν ὑμᾶς τοῖς ϑεοῖς ὀφείλειν. τὸ τοὺς 

τῷ 
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διὰ τὴν αὑτῶν ὕβριν ὑμῖν πολεμήσαντας ov πάλαι, νῦν 
ἐν ὑμῖν μόνοις τῆς αὑτῶν σωτηρίας ἔχειν τὰς ἐλπίδας. 

ἄξιον δ᾽ ἡσϑῆναι τῷ παρόντι καιρῷ" συμβήσεται γάρ, 

ἐὰν ἃ χρὴ βουλεύσησϑ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ, τὰς παρὰ τῶν δια- 

βαλλόντων τὴν πόλιν ἡμῶν βλασφημίας ἔργῳ μετὰ δό- 

ξης καλῆς ἀπολύσασϑαι. ἠτιάσαντο μὲν γὰρ ἡμᾶς ἐπι- 

βουλεύειν αὑτοῖς Χῖον καὶ Βυξάντιοι καὶ ἹῬύδιοι, καὶ διὰ 

ταῦτα συνέστησαν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸν τελευταῖον τουτονὶ πό- 

Aeuov: φανήσεται δ᾽ ὃ μὲν πρυτανεύσας ταῦτα xci πεί- 

σας Μαύσωλος, φίλος εἶναι φάσκων Ῥοδίων, τὴν ἐλευ- 

ϑερίαν αὐτῶν ἀφηρημένος, οἱ δ᾽ ἀποδείξαντες ἑαυτοὺς 

συμμάχους Χῖοι καὶ Βυξάντιοι τοῖς ἀτυχήμασιν αὐτῶν οὐ 

βεβοηϑηκότες, ὑμεῖς δ᾽, οὺς ἐφοβοῦντο, μόνοι τῶν πάν- 

τῶν τῆς σωτηρίας αὐτοῖς αἴτιοι. ἐκ δὲ τοῦ ταῦϑ'᾽ ὑφ᾽ 
ἁπάντων ὀφϑῆναι ποιήσετε τοὺς πολλοὺς ἐν ἁπάσαις ταῖς 

πόλεσι τοῦτο ποιεῖσθαι σύμβολον τῆς αὑτῶν σωτηρίας, 

ἐὰν ὑμῖν ὦσιν φίλοι, οὗ μεῖξον οὐδὲν ἂν ὑμῖν γένοιτ᾽ ἀγα- 

ϑόν, ἢ παρὰ πάντων ἑκόντων ἀνυπόπτου τυχεῖν εὐνοίας. 

Θαυμάξω δ᾽ ὅτι τοὺς αὐτοὺς ὁρῶ ὑπὲρ μὲν «Αἰγυπτίων 

τἀναντία πράττειν βασιλεῖ τὴν πόλιν πείϑοντας., ὑπὲρ 

δὲ τοῦ 'Ροδίων δήμου φοβουμένους τὸν ἄνδρα τοῦτον. 

καίτοι τοὺς μὲν “λληνας ὄντας ἅπαντες ἴσασιν, τοὺς δ᾽ 

ἐν τῇ ἀρχῇ [τῇ ᾿κείνου μεμερισμένους. οἶμαι δ᾽ ὑμῶν 

μνημονεύειν ἐνίους, ὅτι ἡνίκ᾽ ἐβουλεύεσϑ᾽ ὑπὲρ τῶν 

βασιλικῶν, παρελϑὼν πρῶτος ἐγὼ παρήνεσα, οἶμαι δὲ 

μόνος ἢ δεύτερος εἰπεῖν, ὅτι μοι σωφρονεῖν ἂν δοκεῖτε, 

εἰ τὴν πρόφασιν τῆς παρασκευῆς μὴ τὴν πρὸς ἐκεῖνον 

ἔχϑραν ποιοῖσϑε, ἀλλὰ παρασκευάζοισϑε μὲν πρὸς τοὺς 

ὑπάρχοντας ἐχϑρούς., ἀμύνοισϑε δὲ κἀκεῖνον, ἐὰν ὑμᾶς 

ἀδικεῖν ἐπιχειρῇ. καὶ οὐκ ἐγὼ μὲν εἶπον ταῦϑ᾽, ὑμῖν δ᾽ 

10 
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οὐκ ἐδόκουν ὀρϑῶς λέγειν, ἀλλὰ καὶ ὑμῖν ἤρεσκεν ταῦτα. 
9 , ^ e - , 3 - , ec , 

ἀκόλουϑος τοίνυν ὁ νῦν λόγος ἐστί μοι τῷ τότε ῥδηϑέντι. 

ἐγὼ γὰρ, εἰ βασιλεὺς παρ᾽ αὑτὸν ὄντα us σύμβουλον 

ποιοῖτο, ταὔτ᾽ ἂν αὐτῷ παραινέσαιμ᾽ ὅπερ ὑμῖν, ὑπὲρ μὲν 
τῶν αὑτοῦ πολεμεῖν. ἐάν τις ἐναντιῶται τῶν Ελλήνων, 

ὧν δὲ μηδὲν αὐτῷ προσήχει, τούτων μηδ᾽ ἀντιποιεῖσϑαι 
2 7. ' 31 Dd 2 , 3a Si ον 3 - 

τὴν ἀρχήν. εἰ μὲν οὖν ὅλως ἐγνώκατ᾽ ὦ ἄνδρες 4ϑηναῖοι, 
er ^A M 9 ^ , , ^t ὅσων ἂν βασιλεὺς ἐγκρατὴς γένηται φϑάδας ἢ παρακρου- 

σάμενός τινας τῶν ἐν ταῖς πόλεσιν, παραχωρεῖν, οὐ καλῶς 

ἐγνώκατε, ὡς ἐγὼ χρίνω" εἰ δ᾽ ὑπὲρ τῶν δικαίων καὶ πο- 
λεμεῖν, ἂν τούτου δέῃ, καὶ πάσχειν ὁτιοῦν οἴεσϑε χρῆναι, 

πρῶτον μὲν ὑμῖν ἧττον δεήσει τούτων, ὅσῳ ἂν μᾶλλον 

ἐγνωχότες ἦτε ταῦτα, ἔπειϑ᾽ ἃ προσήκει φρονεῖν δόξετε. 
Ὅτι δ᾽ οὐδὲν καινὸν οὔτ᾽ ἐγὼ λέγω νῦν κελεύων 'Po- 

δίους ἐλευϑεροῦν, οὔϑ'᾽ ὑμεῖς, ἂν πεισϑῆτε, ποιήσετε, 

τῶν γεγενημένων ὑμᾶς τι καὶ συνενηνοχότων ὑπομνήσω. 

ὑμεῖς ἐξεπέμψατε Τιμόϑεόν ποτ᾽ ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι 

βοηϑήσοντ᾽ ᾿ἀριοβαρξάνῃ, προσγράψαντες τῷ ψηφίσματι 

»ἱὴ λύοντα τὰς σπονδὰς τὰς πρὸς τὸν βασιλέα“. ἰδὼν δ᾽ 

ἐχεῖνος τὸν μὲν ᾿“ριοβαρξάνην φανερῶς ἀφεστῶτα τοῦ 

βασιλέως, Σάμον δὲ φρουρουμένην ὑπὸ Κυπροϑέμιδος, 

ὃν κατέστησε Τιγράνης ὃ βασιλέως ὕπαρχος, τῷ μὲν 

ἀπέγνω μὴ βοηϑεῖν, τὴν δὲ προσκαϑεζόμενος x«i βοη- 

ϑήσας ἠλευϑέρωσεν" χαὶ μέχρι τῆς τήμερον ἡμέρας οὐ 

γέγονεν πόλεμος διὰ ταῦϑ᾽ ὑμῖν. οὐ γὰρ ὁμοίως οὐδεὶς 

ὑπέρ τε τοῦ πλεονεχτεῖν πολεμήσειεν ἂν καὶ τῶν ἑαυτοῦ, 
ἀλλ᾽ ὑπὲρ μὲν ὧν ἐλαττοῦνται μέχρι τοῦ δυνατοῦ πάντες 
πολεμοῦσιν, ὑπὲρ δὲ τοῦ πλεονεχτεῖν οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ 

ἐφίενται μέν, ἐάν τις ἐᾷ, ἐὰν δὲ χωλυϑῶσιν, οὐδὲν ἠδι- 

80 χηκέναι τοὺς ἐναντιωϑέντας αὐτοῖς ἡγοῦνται. 

10 
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11 Ὅτι δ᾽ οὐδ᾽ àv ἐναντιωϑῆναί μοι δοκεῖ τῇ πράξει ταύτῃ 
viv ᾿Ἱρτεμισία τῆς πόλεως οὔσης ἐπὶ τῶν πραγμάτων, 

μίχρ᾽ ἀκούσαντες σχοπεῖτ᾽ εἴτ᾽ ὀρθῶς λογίξομαι ταῦτ᾽ 

εἴτε μή. ἐγὼ νομίξω, πράττοντος μὲν ἐν Αἰγύπτῳ πάνϑ᾽ 

ὡς ὥρμηχεν βασιλέως, σφόδρ᾽ ἂν ̓ ἀρτεμισίαν πειραϑῆναι s 
περιποιῆσαι Ῥόδον αὐτῷ, οὐ τῇ βασιλέως εὐνοίᾳ, ἀλλὰ 

τῷ βούλεσϑαι πλησίον αὐτῆς διατρίβοντος ἐχείνου μεγά- 

λὴν εὐεργεσίαν καταϑέσϑαι πρὸς αὐτόν, ἵν᾽ ὡς οἰχειότατ᾽ 

12 αὐτὴν ἀποδέχηται᾽ πράττοντος δ᾽ ὡς λέγεται, καὶ διη- 

μαρτηκχότος οἷς ἐπεχείρησεν, ἡγεῖσϑαι τὴν νῆσον ταύτην, 10 

ὅπερ ἔστιν, ἄλλο μὲν οὐδὲν ἂν εἶναι βασιλεῖ χρησίμην 

ἐν τῷ παρόντι, τῆς δ᾽ αὑτῆς ἀρχῆς ἐπιτείχισμα πρὸς τὸ 
μηδ᾽ ὁτιοῦν παρακινεῖν. ὥστε μοι δοχεῖ μᾶλλον ἂν ὑμᾶς 

ἔχειν, μὴ φανερῶς αὐτῆς ἐνδούσης, ἢ κεῖνον λαβεῖν βού- 
λεσϑαι. οἶμαι μὲν οὖν οὐδὲ βοηϑήσειν αὐτήν, ἂν δ᾽ ἄρα 194 

18 τοῦτο ποιῇ, φαύλως καὶ καχῶς. ἐπεὶ καὶ βασιλέα γε, ὅ τι 16 

μὲν ποιήσει μὰ 41 οὐκ ἂν εἴποιμ᾽ ἔγωγ᾽ ὡς οἶδα, ὅτι 

μέντοι συμφέρει τῇ πόλει δῆλον ἤδη γενέσϑαι πότερ᾽ 

ἀντιποιήσεται τῆς πόλεως τῆς Ῥοδίων ἢ οὔ. τοῦτ᾽ ἂν 

ἰσχυρισαίμην᾽ οὐ γὰρ ὑπὲρ Ῥοδίων βουλευτέον, ὅταν so 

ἀντιποιῆται, μόνον, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν xcl τῶν πάν- 

vov ᾿Ελλήνοων. 

14 Οὐ μὴν οὐδ᾽ ἂν εἰ δι’ αὑτῶν εἶχον τὴν πόλιν οἱ νῦν 
ὄντες ἐν αὐτῇ Ῥόδιοι, παρήνεσ᾽ ἂν ὑμῖν τούτους ἑἐλέ- 

σϑαι, οὐδ᾽ εἰ πάνϑ' ὑπισχνοῦνϑ᾽ ὑμῖν ποιήσειν. ὁρῶ 5 

γὰρ αὐτοὺς τὸ μὲν πρῶτον, ὕπως χκαταλύσοσιν τὸν δῆ- 

μον, προσλαβόντας τινὰς τῶν πολιτῶν. ἐπειδὴ δὲ τοῦτ᾽ 

δι 

ἔπραξαν, πάλιν ἐχβαλόντας τούτους" τοὺς οὖν μηδετέ πραξαν, πάλιν ἐχ c τούτους" τοὺς οὖν μηδετέροις 
πιστῶς κεχρημένους οὐδ᾽ ἂν ὑμῖν βεβαίους ἡγοῦμαι γε- 

15 νέσϑαι συμμάχους. xci ταῦτ᾽ οὐδεπώποτ᾽ εἶπον ἄν. εἰ 30 
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τῷ Ῥοδίων δήμῳ μόνον ἡγούμην συμφέρειν" οὔτε γὰρ 

προξενῶ τῶν ἀνδρῶν οὔτ᾽ ἰδίᾳ ξένος αὐτῶν οὐδείς ἐστί 

μοι. οὐ μὴν οὐδ᾽ εἰ ταῦτ᾽ ἀμφότερ᾽ ἦν, εἰ μὴ συμφέρειν 
ὑμῖν ἡγούμην, εἶπον ἄν, ἐπεὶ Ῥοδίοις γ᾽, εἰ οἷόν τε τοῦτ᾽ 

5 εἰπεῖν τῷ συναγορεύοντι τῇ σωτηρίᾳ αὐτῶν, συγχαίρω 

τῶν γεγενημένων. τοῦ κομίσασϑαι γὰρ τὰ ὑμέτερ᾽ ὑμῖν 

φϑονήσαντες τὴν ἑαυτῶν ἐλευϑερίαν ἀπολωλέκασιν, καὶ 

παρὸν αὐτοῖς Ἕλλησι καὶ βελτίοσιν αὐτῶν [ὑμῖν] ἐξ ἴσου 
συμμαχεῖν, βαρβάροις καὶ δούλοις, oUg εἰς τὰς ἀκροπό- 

10 λεὶς παρεῖνται, δουλεύουσιν. ὀλίγου δὲ δέω λέγειν, ἐὰν 

195 αὐτοῖς ὑμεῖς ἐθελήσητε βοηϑῆσαι, ὡς καὶ συνενήνοχε 

ταῦτ᾽ αὐτοῖς" εὖ μὲν γὰρ πράττοντες οὐχ οἶδ᾽ εἴ ποτ᾽ 

ἂν εὖ φρονῆσαι ἠϑέλησαν, ὄντες Ῥόδιοι, ἔργῳ δὲ πει- 

ραϑέντες καὶ διδαχϑέντες ὅτι πολλῶν χκαχῶν ἡ ἄνοι᾽ 

15 αἰτία τοῖς πολλοῖς γίγνεται, τάχ᾽ ἄν, εἰ τύχοιεν, σωφρο- 

νέστεροι πρὸς τὸν λοιπὸν τοῦ χρόνου γένοιντο. τοῦτο 

δ᾽ οὐ μικρὰν ὠφέλειαν αὐτοῖς ἡγοῦμαι. φημὶ δὴ χρῆναι 

πειρᾶσϑαν σῴζειν τοὺς ἄνδρας καὶ μὴ μνησιχαχεῖν, ἐν- 

ϑυμουμένους ὅτι πολλὰ καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν ἐπιβουλευ- 

:0 σάντων ἐξηπάτησϑε, ὧν οὐδενὸς αὐτοὶ δοῦναι δίκην δί- 

χαιον ἂν εἶναι φήσαιτε. 
Ὁρᾶτε δὲ κἀκεῖν᾽ ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ὅτι πολλοὺς 

ὑμεῖς πολέμους πεπολεμήκατε καὶ πρὸς δημοχρατίας καὶ 

πρὸς Εινσυχήϊο. χαὶ τοῦτο μὲν ἴστε καὶ αὐτοί" ἀλλ᾽ pis 

25 ὧν πρὸς ἑχατέρους £69" ὑμῖν ὃ πόλεμος, τοῦτ᾽ ἴσως ὑμῶν 

οὐδεὶς λογίζεται. ὑπὲρ τίνων οὖν ἐστίν; πρὸς μὲν τοὺς 

δήμους ἢ περὶ τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων, οὐ δυνηϑέντων 

δημοσίᾳ διαλύσασϑαι ταῦτα, ἢ περὶ γῆς μέρους ἢ ὅρων 

ἢ φιλονικίας ἢ τῆς ἡγεμονίας, πρὸς δὲ τὰς ὀλιγαρχίας 

80 ὑπὲρ μὲν τούτων οὐδενός, ὑπὲρ δὲ τῆς πολιτείας καὶ τῆς 
DzxMosTH., Vol.I 12 
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18 ἐλευϑερίας" ὥστ᾽ ἔγωγ᾽ οὐκ ἂν ὀκνήσαιμ᾽ εἰπεῖν μᾶλλον 

19 

20 

21 

ἡγεῖσϑαι συμφέρειν δημοχρατουμένους τοὺς Ἕλληνας 

ἅπαντας πολεμεῖν ὑμῖν ἢ ὀλιγαρχουμένους φίλους εἶναι. 

πρὸς μὲν γὰρ ἐλευϑέρους ὄντας οὐ χαλεπῶς ἂν εἰρήνην 

ὑμᾶς ποιήσασϑαι νομίζω. ὁπότε βουληϑείητε, πρὸς δ᾽ 

ὀλιγαρχουμένους οὐδὲ τὴν φιλίαν ἀσφαλῆ νομίζω" οὐ γὰρ 

&60' ὕπως ὀλίγοι πολλοῖς καὶ ζητοῦντες ἄρχειν τοῖς μετ᾽ 

ἰσηγορίας ζῆν ἡρημένοις εὖνοι γένοιντ᾽ ἄν. 

Θαυμάξω δ᾽ εἰ μηδεὶς ὑμῶν ἡγεῖται Χίων ὀλιγαρχου- 
μένων καὶ Μυτιληναίων, xal νυνὶ ἹΡοδίων καὶ πάντων 

ἀνθρώπων ὀλίγου δέω λέγειν sig ταύτην τὴν δουλείαν 

ὑπαγομένων συγκινδυνεύειν τὴν παρ᾽ ἡμῖν πολιτείαν. 

μηδὲ λογίξεται τοῦϑ'᾽ ὅτι οὐκ ἔστιν ὕπως, εἰ δι᾿ ὀλιγαρ- 
χίας ἅπαντα συστήσεται. τὸν παρ᾽ ὑμῖν δῆμον ἐάσουσιν. 

ἴσασιν γὰρ οὐδένας ἄλλους πάλιν εἰς ἐλευϑερίαν τὰ πράγ- 

ματ᾽ ἂν ἐξάγοντας" ὅϑεν δὴ xaxov αὑτοῖς ἄν τι γενέσϑαι 

προσδοκῶσιν, τοῦτ᾽ ἀνελεῖν βουλήσονται. τοὺς μὲν οὖν 

ἄλλους τοὺς ἀδικοῦντάς τινας αὐτῶν τῶν κακῶς πεπον- 

ϑότων ἐχϑροὺς ἡγεῖσθαι χρή" τοὺς δὲ τὰς πολιτείας 

χαταλύοντας καὶ μεϑιστάντας sig ὀλιγαρχίαν κοινοὺς 5 

ἐχϑροὺς παραινῶ νομίξειν ἁπάντων τῶν ἐλευϑερίας 

ἐπιϑυμούντων. ἔπειτα δίκαιον à ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι δημο- 
χρατουμένους αὐτοὺς τοιαῦτα φρονοῦντας φαίνεσϑαι 

περὶ τῶν ἀτυχούντων δήμων, οἷάπερ ἂν τοὺς ἄλλους 

ἀξιώσαιτε φρονεῖν περὶ ὑμῶν, εἴ ποϑ'᾽. ὃ μὴ γένοιτο, 

τοιοῦτό τι συμβαίη. καὶ γὰρ εἰ δίκαιά τις φήσει Ῥοδίους 

πεπονϑέναι. οὐχ ἐπιτήδειος ὁ χαιρὸς ἐφησϑῆναι" δεῖ γὰρ 

τοὺς εὐτυχοῦντας περὶ τῶν ἀτυχούντων ἀεὶ φαίνεσϑαι 

τὰ βέλτιστα βουλευομένους, ἐπειδήπερ ἄδηλον τὸ μέλλον 

ἅπασιν ἀνθρώποις. 

οι 
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᾿ἀχούω δ᾽ ἐγὼ πολλάκις ἐνταυϑὶ παρ᾽ ὑμῖν τινῶν λε- 
γόντων ὡς, ὅτ᾽ ἠτύχησεν ὃ δῆμος ἡμῶν, συνεβουλήϑησάν 
τινες αὐτὸν σῳϑῆναι" ὧν ἐγὼ μόνων Aoysíov ἐν τῷ 

παρόντι μνησϑήσομαι βραχύ τι. οὐ γὰρ ἂν ὑμᾶς βουλοί- 

s μην, δόξαν ἔχοντας τοῦ σῴζειν τοὺς ἀτυχοῦντας ἀεί, 
197 χείρους ᾿ργείων ἐν ταύτῃ τῇ πράξει φανῆναι, οἱ χώραν 

ὅμορον τῇ “ακχεδαιμονίων οἰχοῦντες, ὁρῶντες ἐχείνους 

γῆς καὶ ϑαλάττης ἄρχοντας, οὐκ ἀπώκνησαν οὐδ᾽ ἐφο- 

βήϑησαν εὐνοϊχῶς ὑμῖν ἔχοντες φανῆναι, ἀλλὰ xol πρέ- 

10 ὅβεις ἐλϑόντας ἐκ “ακεδαίμονος, ὥς φασιν, ἐξαιτήσοντάς 

τινας τῶν φυγάδων τῶν ὑμετέρων ἐψηφίσαντο, &v μὴ 

πρὸ ἡλίου δύντος ἀπαλλάττωνται, πολεμίους χρινεῖν. 

εἶτ᾽ οὐχ αἰσχρὸν ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, εἰ τὸ μὲν Moysiov 
πλῆϑος οὐκ ἐφοβήϑη τὴν “αχεδαιμονίων ἀρχὴν ἐν ἐκεί- 

15 vOLg τοῖς καιροῖς οὐδὲ τὴν ῥώμην, ὑμεῖς δ᾽ ὄντες ᾿4ϑη- 
ναῖον βάρβαρον ἄνϑρωπον, καὶ ταῦτα γυναῖχα, φοβή- 

σεσϑε; xci μὴν οἱ μὲν ἔχοιεν ἂν εἰπεῖν ὅτι πολλάκις 

ἥττηνται [ὑπὸ] “ακεδαιμονίων, ὑμεῖς δὲ νενικήκατε μὲν 

πολλάκις βασιλέα, ἥττησϑε δ᾽ οὐδ᾽ ἅπαξ οὔτε τῶν δού- 

s) λῶν τῶν βασιλέως οὔτ᾽ αὐτοῦ ἐχείνου" εἰ γάρ τί που 

χεχράτηκε τῆς πόλεως βασιλεύς, ἢ τοὺς πονηροτάτους 

τῶν Ελλήνων καὶ προδότας αὐτῶν χρήμασι πείσας ἢ 
οὐδαμῶς ἄλλως κεκράτηχε. καὶ οὐδὲ τοῦτ᾽ αὐτῷ συνενή- 

νοχὲν, ἀλλ᾽ ἅμ᾽ εὑρήσετ᾽ αὐτὸν τήν τε πόλιν διὰ Ἴακε- 
δαιμονίων ἀσϑενῆ ποιήσαντα καὶ περὶ τῆς αὑτοῦ βασι- 

λείας κινδυνεύσαντα πρὸς Κλέαρχον καὶ Κῦρον. οὔτ᾽ 

οὖν ἐκ φανεροῦ κεχράτηχεν οὔτ᾽ ἐπιβουλεῦσαι συνενή- 

νοχὲν αὐτῷ. ὁρῶ δ᾽ ὑμῶν ἐνίους Φιλίππου μὲν ὡς ἄρ᾽ 

οὐδενὸς ἀξίου πολλάκις ὀλιγωροῦντας, βασιλέα δ᾽ ὡς 

0 ἰσχυρὸν ἐχϑρὸν οἷς ἂν προέληται φοβουμένους. εἰ δὲ 
12* 
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τὸν uiv ὡς φαῦλον οὐκ ἀμυνούμεϑα, τῷ δ᾽ ὡς φοβερῷ 
πάνϑ'᾽ ὑπείξομεν, πρὸς τίνας 

ταξόμεϑα; 

Εἰσὶ δέ τινες ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι παρ᾽ ὑμῖν δεινότα- 

τοι τὰ δίχαια λέγειν ὑπὲρ τῶν ἄλλων πρὸς ὑμᾶς, οἷς 

παραινέσαιμ᾽ ἂν ἔγωγε τοσοῦτον μόνον, ὑπὲρ ὑμῶν πρὸς 

τοὺς ἄλλους ξητεῖν τὰ δίκαια λέγειν, ἵν᾽ αὐτοὶ τὰ προσ- 

ἤκοντα πρῶτοι φαίνωνται ποιοῦντες" ὡς ἔστ᾽ ἄτοπον 
περὶ τῶν δικαίων ὑμᾶς διδάσκειν αὐτὸν οὐ δίκαια ποι- 

οὔντα᾽ οὐ γάρ ἔστι δίκαιον ὄντα πολίτην τοὺς καϑ' ὑμῶν 
λόγους, ἀλλὰ μὴ τοὺς ὑπὲρ ὑμῶν ἐσκέφϑαι. φέρε γὰρ 

πρὸς ϑεῶν σχοπεῖτε, τί δήποτ᾽ ἐν Βυξαντίῳ οὐδείς cà" 

ὁ διδάξων ἐχείνους μὴ χαταλαμβάνειν Χαλκηδόνα. ἣ 

βασιλέως μέν ἐστιν, εἴχετε δ᾽ αὐτὴν ὑμεῖς, ἐκείνοις δ᾽ 
οὐδαμόϑεν προσῆκεν" μηδὲ Σηλυμβρίαν, πόλιν ὑμετέραν 

ποτὲ σύμμαχον οὖσαν, ὡς αὐτοὺς συντελῆ ποιεῖν καὶ 

Βυξαντίων ὁρίξειν τὴν τούτων χώραν παρὰ τοὺς ὅρκους 

καὶ τὰς συνϑήχας, ἐν αἷς αὐτονόμους τὰς πόλεις εἶναι 

γέγραπται; οὐδὲ Μαύσωλον ξῶντα, οὐδὲ τελευτήσαντος 

ἐχείνου τὴν ᾿Ἰρτεμισίαν οὐδείς ἐσϑ’ ὁ διδάξων μὴ κατα- 
λαμβάνειν Κῶν καὶ ΡῬύδον καὶ ἄλλας ἑτέρας πόλεις “Ελλη- 

νίδας, ὧν βασιλεὺς δ᾽ χείνων δεσπότης ἐν ταῖς συνθήκαις 

ἀπέστη τοῖς Ἕλλησι, καὶ περὶ ὧν πολλοὺς κινδύνους καὶ 
^ 3 M 5 9 ^ er 

χαλοὺς ἀγῶνας ol xcv ἐχείνους τοὺς χρόνους EAAqvsg 

ἐποιήσαντο. εἰ δ᾽ ἄρα καὶ λέγει τις ἀμφοτέροις αὐτοῖς, 

ἀλλ᾽ οἵ γε πεισόμενοι τούτοις, ὡς ἔοικεν, οὐκ εἰσίν. ἐγὼ 

δὲ δίκαιον μὲν εἶναν νομίξω κατάγειν τὸν Ροδίων δῆμον" 

οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ εἰ μὴ δίκαιον ἦν, ὅταν εἰς ἃ ποιοῦσιν 

οὗτοι βλέψω, προσήχειν οἷμαι παραινεῖν κατάγειν. διὰ 199 

τί; ὅτι πάντων μὲν ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι τὰ δίκαια ποιεῖν 

ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι παρα- 198 
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ὡρμηκότων αἰσχρὸν ἡμᾶς μόνους μὴ ᾿ϑέλειν, ἁπάντων 

δὲ τῶν ἄλλων ὕπως ἀδικεῖν δυνήσονται παρασκευαζο- 

μένων μόνους ἡμᾶς τὰ δίκαια προτείνεσϑαι, μηδενὸς 

ἀντιλαμβανομένους, οὐ δικαιοσύνην ἀλλ᾽ ἀνανδρίαν 

5 ἡγοῦμαι" δρῶ γὰρ ἅπαντας πρὸς τὴν παροῦσαν δύναμιν 

τῶν δικαίων ἀξιουμένους. καὶ παράδειγμα λέγειν ἔχω 

τούτου πᾶσιν ὑμῖν γνώριμον. εἰσὶ συνθῆκαι τοῖς Ἥλλησι 

διτταὶ πρὸς βασιλέα, ἃς ἐποιήσαϑ᾽ ἡ πόλις ἡ ἡμετέρα, 

ἃς ἅπαντες ἐγκωμιάξζουσι, καὶ μετὰ ταῦϑ' ὕστερον Zaxe- 

o δαιμόνιοι, ταύτας ὧν δὴ κατηγοροῦσι" κἀν ταύταις οὐχὶ 

ταὐτὰ δίκαι᾽ ἀμφοτέραις ὥρισται. τῶν μὲν γὰρ ἰδίων 

δικαίων τῶν ἐν ταῖς πολιτείαις οἱ νόμοι κοινὴν τὴν μετ- 

ουσίαν ἔδοσαν x«l ἴσην καὶ τοῖς ἀσϑενέσι καὶ τοῖς ἰσχυ- 

goig" τῶν δ᾽ ᾿Ελληνικῶν δικαίων οἱ κρατοῦντες δρισταὶ 

5 τοῖς ἥττοσι γίγνονται. 

᾿Επειδὴ τοίνυν ὑμῖν ἐγνωκέναι τὰ δίκαια ποιεῖν ὑπάρ- 

χει, ὕπως καὶ πρᾶξαι ταῦτ᾽ ἐφ᾽ ὑμῖν ἔσται δεῖ σκοπεῖν. 

ἔσται δὲ ταῦτ᾽, ἐὰν ὑποληφϑῆτε xowol προστάται τῆς 
πάντων ἐλευϑερίας εἶναι. εἰκότως δέ μοι δοκεῖ χαλεπώ- 

τατον ὑμῖν εἶναι πρᾶξαι τὰ δέοντα. τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις 

ἅπασιν ἀνθρώποις εἷς ἀγών ἐστιν ὃ πρὸς τοὺς προδή- 

λουδ ἐχϑρούς, ὧν ἂν κρατήσωσιν, οὐδὲν ἐμποδὼν αὐτοῖς 

κυρίοις τῶν ἀγαϑῶν εἶναι" ὑμῖν δ᾽ ὦ ἄνδρες ᾿41ϑηναῖοι 
δύο, οὗτός 9" ὁ x«l τοῖς ἄλλοις χαὶ πρόσεσϑ᾽ ἕτερος 

5 τούτου πρότερος χαὶ μείζων" δεῖ γὰρ ὑμᾶς βουλευομέ- 

e 

00 vovg κρατῆσαι τῶν τἀναντία τῇ πόλει παρ᾽ ὑμῖν πράτ- 

τευν προῃρημένων. ὅταν οὖν μηδὲν ἢ διὰ τούτους ἀκο- 

νιτὶ τῶν δεόντων γενέσϑαι, πολλῶν διαμαρτάνειν ὑμᾶς 

εἰχότως συμβαίνει. τοῦ μέντοι πολλοὺς ἀδεῶς ταύτην 

οτὴν τάξιν αἱρεῖσϑαι τῆς πολιτείας, ἴσως μὲν αἱ παρὰ 
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τῶν μισϑοδοτούντων αὐτοὺς ὠφέλειαι μάλιστ᾽ αἴτιαι. οὐ 
^ 9 ^ M e € PA ^" , - 9 - 

μὴν ἀλλὰ καὶ ὑμᾶς ἄν τις ἔχοι δικαίως αἰτιᾶσϑαι. ἐχρῆν 
^ ST Ls 3 - ^ 2EZAN » , £2 pr 

γὰρ ὦ ἄνδρες Onvoiou τὴν αὐτὴν ἔχειν διάνοιαν ὑμᾶς 

περὶ τῆς ἐν τῇ πολιτείᾳ τάξεως ἥνπερ περὶ τῆς ἐν ταῖς 

στρατείαις ἔχετε. τίς οὖν ἐστιν αὕτη; ὑμεῖς τὸν λιπόντα 
^ c ' M - , » »} » τὴν ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ τάξιν ταχϑεῖσαν ἄτιμον οἴεσϑε 

προσήκειν εἶναι καὶ μηδενὸς τῶν κοινῶν μετέχειν. χρῆν 

τοίνυν καὶ τοὺς τὴν ὑπὸ τῶν προγόνων τάξιν ἐν τῇ 

πολιτείᾳ παραδεδομένην λιπόντας χαὶ πολιτευομένους 

ὀλιγαρχικῶς ἀτίμους τοῦ συμβουλεύειν ὑμῖν αὐτοῖς 

ποιεῖσθαι" νῦν δὲ τῶν μὲν συμμάχων τοὺς τὸν αὐτὸν 
᾿ eu - , , zi 3 

ἐχϑοὸν x«i φίλον ὑμῖν ζνομιεῖν» ὀμωμοκότας νομίξετ 

εὐνουστάτους, τῶν δὲ πολιτευομένων ovg ἴστε σαφῶς 

τοὺς τῆς πόλεως ἐχϑροὺς ἡρημένους, τούτους πιστοτά- 
τους ἡγεῖσϑε. 

3 * ^ , er 7 , μ᾿ - 

““λλὰ γὰρ οὐχ ὃ τι τις κατηγορήσειν τούτων ἢ τοῖς 

ἄλλοις ὑμῖν ἐπιπλήξει χαλεπὸν εὑρεῖν, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ὁποίων 

λόγων ἢ πράξεως ποίας ἐπανορϑώσεταί τις ἃ νῦν οὐκ 

ὀρϑῶς ἔχει, τοῦτ᾽ ἔργον εὑρεῖν. ἴσως μὲν οὖν οὐδὲ τοῦ 

παρόντος καιροῦ περὶ πάντων λέγειν" ἀλλ᾽ ἐὰν ἃ προή- 
ρησϑε δυνηϑῆτ᾽ ἐπικυρῶσαι συμφερούσῃ τινὶ πράξει, 

M N , μὴ Ἵ , e ἌΘΩΝ “7 , ' X 

καὶ τἄλλ ἂν ἴσως xc0 ἕν ἀεὶ βέλτιον ἔχοι. ἐγὼ μὲν 

οὖν οἶμαι δεῖν ὑμᾶς ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν πραγμάτων 

τούτων ἐρρωμένως, καὶ πράττειν ἄξια τῆς πόλεως, ἐν" 

ϑυμουμένους ὅτι χαίρετ᾽ ἀκούοντες, ὅταν τις ἐπαινῇ 
τοὺς προγόνους ὑμῶν καὶ τὰ πεπραγμέν᾽ ἐκείνοις διξξίῃ 

καὶ τὰ τρόπαια λέγῃ. νομίξετε τοίνυν ταῦτ᾽ ἀναϑεῖναι 
A 

τοὺς προγόνους ὑμῶν οὐχ ἵνα ϑαυμάξητ᾽ αὐτὰ ϑεωροῦντες, 
9 3. * - iJ E 9 , 9 , 

ἀλλ᾽ ἵνα καὶ μιμῆσϑε τὰς τῶν ἀναϑέντων ἀρετᾶς. 
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Ὅτε “ακεδαιμόνιοι νικηϑέντες ὑπὸ Θηβαίων ἐν “εύκτροις 
τῆς Βοιωτίας εἰς κίνδυνον μέγαν κατέστησαν, ἀποστάντων 

᾿ἀρχάδων καὶ προσϑεμένων τοῖς Θηβαίοις, ᾿4ϑηναῖοι σύμμα- 

χοι “ακεδαιμονίοις γενόμενοι διέσωσαν αὐτούς. ὕστερον δὲ 

5 “ακεδαιμόνιοι τῶν κινδύνων ἀπαλλαγέντες καὶ προϊόντες πάλιν 

εἰς δύναμιν ἐπὶ Μεγάλην πόλιν τῆς Δρκαδίας ἤρχοντο, καὶ 
τοὺς ᾿“ϑηναίους παρεκάλουν διὰ πρεσβείας κοινωνεῖν αὐτοῖς 

τοῦ πολέμου. πεπόμφασι δὲ καὶ οἵ Μεγαλοπολῖται πρέσβεις 
᾿ἀϑήναζξε παδακαλοῦντες ὑπὲρ αὑτῶν. ὃ τοίνυν Ζημοσϑένης 

, M - 9 € ΄ , o2 

10 συμβουλεύει μὴ περιορᾶν ἀναιρεϑεῖσαν Μὶὲεγάλην πόλιν μηὸ 

εἰς ἰσχὺν προελϑόντας “ακεδαιμονίους, συμφέρειν λέγων τοῖς 
3 , ' M 1 3 M rA 
“4ϑηναίοις τὸ μὴ φοβερὰν εἶναι τὴν “ακεδαίμονα. 

2 ἘΠ / - es s , 2 x 3 Prooem. 202 ἀμφότεροί uot Race. ἁμαρτάνειν ὦ ἄνδρες 4ϑη- τοῦ 
» » , " - 

ναῖοι xci οἱ τοῖς ἀρχάσιν x«i oi roig “ακεδαιμονίοις 

15 συνειρηχότες᾽ ὥσπερ γὰρ ἀφ᾽ ἑχατέρων ἥκοντες, οὐχ 

ὑμῶν ὄντες πολῖται, πρὸς οὕς ἀμφότεροι πρεσβεύονται. 

χατηγοροῦσι χαὶ διαβάλλουσιν ἀλλήλους. ἦν δὲ τοῦτο 

μὲν τῶν ἀφιγμένων ἔργον, τὸ δὲ κοινῶς ὑπὲρ τῶν πραγ- 
, , * M , , e ^ € - - P4 

μάτων λέγειν καὶ τὰ βέλτισϑ' ὑπὲρ ὑμῶν σχοπεῖν ἄνευ 

90 φιλονιχίας τῶν ἐνθάδε συμβουλεύειν ἀξιούντων. νῦν δ᾽ 2 
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ἔγωγε, εἴ τις αὐτῶν ἀφέλοι τὸ γιγνώσχεσϑαι καὶ τὸ τῇ 

φωνῇ λέγειν ᾿4ττικιστί, πολλοὺς ἂν οἶμαι τοὺς μὲν Aoxdá- 
δας, τοὺς δὲ “άχωνας αὐτῶν εἶναι νομίσαι. ἐγὼ δ᾽ δρῶ 

μὲν ὡς χαλεπὸν τὰ βέλτιστα λέγειν ἐστίν" συνεξηπατη- 

μένων γὰρ ὑμῶν, καὶ τῶν μὲν ταυτί, τῶν δὲ ταυτὶ βουλο- 5 

μένων, ἂν τὰ μεταξύ τις ἐγχειρῇ λέγειν κἄϑ᾽ ὑμεῖς μὴ 

περιμένητε μαϑεῖν, χαριεῖται μὲν οὐδετέροις, διαβεβλή- 

σεται δὲ πρὸς ἀμφοτέρους" οὐ μὴν ἀλλ᾽ αἱρήσομαι μᾶλλον 

αὐτός, ἂν ἄρα τοῦτο πάϑω, δοχεῖν φλυαρεῖν ἢ παρ᾽ ἃ 
βέλτιστα νομίξω τῇ πόλει, προέσϑαι τισὶν ὑμᾶς ἐξαπατῆ- 

σαι. τὰ μὲν οὖν ἄλλ᾽ ὕστερον, ἂν ὑμῖν βουλομένοις 1, 

δείξω" ἀπὸ δὲ τῶν ὁμολογουμένων ὑφ᾽ ἁπάντων ἄρξομαι 
ἃ χράτιστα νομίξω διδάσχειν. 

Οὔχουν οὐδ᾽ ἂν εἷς ἀντείποι, ὡς οὐ συμφέρει τῇ πόλει 
καὶ 4α χεδαιμονίους ἀσθενεῖς εἶναι καὶ Θηβαίους του- 

τουσί. ἔστι τοίνυν ἔν τινι τοιούτῳ καιρῷ τὰ πράγματα 

νῦν, εἴ τι δεῖ τοῖς εἰρημένοις πολλάκις παρ᾽ ὑμῖν λόγοις 

τεχμήρασϑαι, ὥστε Θηβαίους μὲν ᾿Ορχομενοῦ καὶ Θεσπιῶν 

xci Πλαταιῶν οἰκισϑεισῶν ἀσϑενεῖς (ἂν) γενέσϑαι. 4α- 

κεδαιμονίους δ᾽. εἰ ποιήσονται τὴν ᾿ἀρχαδίαν ὑφ᾽ ἑαυ- 
τοῖς καὶ Μεγάλην πόλιν ἀναιρήσουσιν, πάλιν ἰσχυροὺς 

γενήσεσϑαι. δσχεπτέον τοίνυν μὴ πρότερον τούσδε ysvé- 

σϑαι φοβεροὺς καὶ μεγάλους ἐάσωμεν ἢ ̓ κεῖνον μικροὶ 

γεγενήσονται. καὶ λάϑωσιν ἡμᾶς πλείονι μείξους οἱ 4α- 

κεδαιμόνιοι γενόμενοι ἢ ὅσῳ τοὺς Θηβαίους ἐλάττους 

συμφέρειν γενέσθαι. οὐ γὰρ ἐκεῖνό γ᾽ ἂν εἴποιμεν, ὡς 

ἀνταλλάξασϑαι βουλόμεϑ᾽ ἀντιπάλους “ακεδαιμονίους 

ἀντὶ Θηβαίων, οὐδὲ τοῦτ᾽ ἔσϑ᾽ ὃ σπουδάξομεν, ἀλλ᾽ ὅπως 

μηδέτεροι δυνήσονται μηδὲν ἡμᾶς ἀδικεῖν" οὕτω γὰρ ἂν 

ἡμεῖς μετὰ πλείστης ἀδείας εἴημεν. 
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᾿λλὰ νὴ Δία ταῦτα uiv οὕτως δεῖν ἔχειν φήσομεν, 

δεινὸν δ᾽ si, πρὸς οὺς παρεταττόμεϑ'᾽ ἐν Διαντινείᾳ, τού- 
τους συμμάχους αἱρησόμεϑα, εἶτα βοηϑήσομεν τούτοις 

ἐναντί᾽ ἐκείνοις us9' ὧν τότ᾽ ἐκινδυνεύομεν. κἀμοὶ ταῦτα 

δοκεῖ, προσδεῖσθαι δ᾽ ἔτι τοῦ ,v& δίκαια ποιεῖν ἐϑελόν- 
τῶν τῶν ἑτέρων“. εἰ μὲν τοίνυν ἐϑελήσουσιν εἰρήνην 

ἅπαντες ἄγειν, οὐ βοηϑήσομεν τοῖς Μεγαλοπολίταις" 

οὐδὲν γὰρ δεήσει" ὥστ᾽ οὐδ᾽ ὁτιοῦν ὑπεναντίον ἡμῖν 

ἔσται πρὸς τοὺς συμπαραταξαμένους, σύμμαχοι δ᾽ ἡμῖν 

oi μὲν ὑπάρχουσιν, ὥς φασιν, οἱ δὲ προσγενήσονται νυνί 

(xai τί ἂν ἄλλο βουλοίμεϑα;:)" ἐὰν δ᾽ ἀδικῶσι καὶ πολε- 

μεῖν οἴωνται δεῖν, εἰ μὲν ὑπὲρ τούτου μόνον βουλευτέον, 

εἶ χρὴ Μεγάλην πόλιν ἡμᾶς προέσϑαι doxes δαιμονίοις ἢ 

μή, δίχαιον μὲν οὔ, συγχωρῶ δ᾽ ἔγωγ᾽ ἐᾶσαι καὶ μηδὲν 

ἐναντιωϑῆναι τοῖς γε τῶν αὐτῶν μετασχοῦσι κινδύνων" 

εἰ δ᾽ ἅπαντες ἐπίστασϑ᾽ ὅτι, ταύτην ἂν ἕλωσιν, ἴασιν 
ἐπὶ Μεσσήνην, φρασάτω τις ἐμοὶ τῶν νῦν χαλεπῶν τοῖς 
“Μεγαλοπολίταις, τί τόϑ᾽ ἡμῖν συμβουλεύσει ποιεῖν. ἀλλ᾽ 

οὐδεὶς ἐρεῖ. καὶ μὴν πάντες ἐπίστασϑ᾽ ὡς, καὶ παραι- 

νούντων τούτων καὶ μή, βοηϑητέον, καὶ διὰ τοὺς ὅρκους 

οὺς ὀμωμόχκαμεν Μεσσηνίοις καὶ διὰ τὸ συμφέρον εἶναι 

χατοικεῖσϑαι ταύτην τὴν πόλιν. σχοπεῖσϑε δὴ πρὸς ὑμᾶς 

αὐτοὺς ποτέραν τὴν ἀρχὴν καλλίονα xci φιλανϑρωπο- 

τέραν ποιήσεσϑε τοῦ μὴ ἐπιτρέπειν ἀδικεῖν “ακεδαιμο- 

νίοις, τὴν ὑπὲρ Μεγάλης πόλεως ἢ τὴν ὑπὲρ Μεσσήνης. 

νῦν μέν γε βοηϑεῖν δόξετ᾽ ᾿ἀρχάσιν xci τὴν εἰρήνην 

σπουδάζειν εἶναι βεβαίαν, ὑπὲρ ἧς ἐκινδυνεύσατε καὶ 

παρετάξασϑε᾽ τότε δ᾽ εὔδηλοι πᾶσιν ἔσεσϑ'᾽ οὐ τοῦ δικαίου 
μᾶλλον ἕνεκα Μεσσήνην εἶναι βουλόμενοι ἢ τοῦ πρὸς 

so “αχεδαιμονίους φόβου. δεῖ δὲ σκοπεῖν μὲν καὶ πράττειν 
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ἀεὶ τὰ δίκαια, συμπαρατηρεῖν δ᾽ ὅπως ἅμα καὶ συμφέ- 

ροντ᾽ ἔσται ταῦτα. 
Ἔστι τοίνυν τοιοῦτός τις λόγος παρὰ τῶν ἀντιλεγόν- 

τῶν, ὡς κομίσασϑαι τὸν ᾿Δρωπὸν ἡμᾶς ἐγχειρεῖν δεῖ, εἰ 
δὲ τοὺς βοηϑήσαντας ἂν ἡμῖν ἐπ’ αὐτὸν ἐχϑροὺς χτη- 

σόμεϑα, οὐχ ἕξομεν συμμάχους. ἐγὼ δὲ τὸ μὲν κομί- 

σασϑαι ϑΘρωπὸν πειρᾶσϑαι δεῖν φημι καὶ αὐτός" τὸ δ᾽ 

ἐχϑροὺς ἡμῖν Δακεδαιμονίους ἔσεσϑαι vov, ἐὰν ποιώμεϑα 

συμμάχους ρκάδων τοὺς βουλομένους ἡμῖν εἶναι φίλους, 

μόνοις οὐδ᾽ εἰπεῖν ἐξεῖναι νομίξω τοῖς πείσασιν ὑμᾶς, 

Or ἐχινδύνευον “ακεδαιμό νιοι, βοηϑεῖν. οὐ γὰρ ταῦτα 

λέγοντες ἔπεισαν ὑμᾶς, πάντων Πελοποννησίων ἐλϑόν- 

τῶν ὡς ὑμᾶς καὶ μεϑ’ ὑμῶν ἀξιούντων ἐπὶ τοὺς “ακε- 

δαιμονίους ἰέναι. τοὺς μὲν μὴ προσδέξασϑαι (καὶ διὰ 

τοῦϑ'᾽, ὅπερ ἦν ὑπόλοιπον αὐτοῖς, ἐπὶ Θηβαίους ἦλϑον), 
ὑπὲρ δὲ τῆς Δακεδαιμονίων σωτηρίας καὶ χρήματ᾽ εἰσ- 

φέρειν χαὶ τοῖς σώμασιν κινδυνεύειν" οὐδ᾽ ἂν ὑμεῖς 

ἠθελήσατε δήπου σῴξειν αὐτούς, εἰ τοῦτο προὔλεγον 

ὑμῖν, ὅτι σῳϑέντες, ἐὰν μὴ ποιεῖν ὅ τι βούλονται πάλιν 

αὐτοὺς ἐᾶτε καὶ ἀδικεῖν, οὐδεμίαν ὑμῖν χάριν ἕξουσι 

τῆς σωτηρίας. καὶ μὴν εἰ σφόδρ᾽ ἐναντίον ἐστὶν τοῖς 

“ακεδαιμονίων ἐπιχειρήμασι τὸ τοὺς ἀρχάδας ἡμᾶς συμ- 

μάχους ποιήσασϑαι, προσήχει δήπου πλείω χάριν αὐτοὺς 

ἔχειν ὧν ἐσῴϑησαν ὑφ᾽ ἡμῶν εἰς τοὺς ἐσχάτους ἐλϑόν- 
τες κινδύνους ἢ ὧν ἀδικεῖν κωλύονται νῦν ὀργίζεσθαι. 

ὥστε πῶς οὐ βοηϑήσουσιν ἡμῖν ἐπ᾽ 'oozóv, ἢ κάκιστοι 
πάντων ἀνθρώπων δόξουσιν εἷναι; μὰ τοὺς ϑεοὺς ἔγωγ᾽ 

οὐχ ὁρῶ. 
Θαυμάξω τοίνυν καὶ τῶν λεγόντων τοῦτον τὸν λόγον, 

ὡς εἰ συμμάχους ποιησόμεϑ'᾽ ᾿ἀρχάδας καὶ ταῦτα πράξο- 

σι 
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μεν, μεταβάλλεσϑαι δόξει καὶ οὐδὲν ἔχευν πιστὸν ἡ πό- 
Aug. ἐμοὶ μὲν γὰρ δοκεῖ τοὐναντίον ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. 
διὰ τί; ὅτι τῶν πάντων οὐδέν᾽ ἂν ἀντειπεῖν οἴομαι, ὡς 
οὐ καὶ “ακχεδαιμονίους καὶ πρότερον Θηβαίους καὶ τὸ 

5 τελευταῖον Εὐβοέας ἔσῳσεν ἡ πόλις, καὶ μετὰ ταῦτα 

συμμάχους ἐποιήσατο, ἕν τι καὶ ταὐτὸ βουλομένη [ἀεὶ] 

πράττειν. ἔστιν δὲ τοῦτο τί; τοὺς ἀδικουμένους σῴξειν. 

εἰ τοίνυν ταῦϑ'᾽ οὕτως ἔχει, οὐκέτ᾽ ἂν ἡμεῖς εἴημεν οἱ 
106 μεταβαλλόμενοι, ἀλλ᾽ οἱ μὴ ᾿ϑέλοντες τοῖς δικαίοις ἐμ- 

10 μένειν, καὶ φανήσεται τὰ πράγματ᾽ ἀεὶ διὰ τοὺς πλεον- 

ἐχτεῖν βουλομένους μεταβαλλόμενα, οὐχ ἡ πόλις ἡμῶν. 

Ζοκοῦσι δέ μοι “ακεδαιμόνιοι μάλα δεινῶν ἔργον 

ἀνθρώπων ποιεῖν. νῦν γάρ φασιν ἐκεῖνοι δεῖν ᾿Ηλείους 

μὲν τῆς Τριφυλίας τινὰ κομίσασϑαι, Φλειασίους δὲ τὸ 

15 Τρικάρανον, ἄλλους δέ τινας τῶν ᾿ρκάδων τὴν αὑτῶν, 

χαὶ τὸν ᾿ὠὡρωπὸν ἡμᾶς, οὐχ ἵν᾽ ἑχάστους ἡμῶν ἴδωσιν 

ἔχοντας τὰ αὑτῶν, οὐδ᾽ ὀλίγου δεῖ (ὀψὲ γὰρ ἂν φιλάν- 

ϑρῶποι γένοιντο) ἀλλ᾽ ἵνα πᾶσι δοκῶσι συμπράττειν 

ὅπως ἕκαστοι χκομίσωνται ταῦϑ᾽ ἅ φασιν αὑτῶν εἶναι, 

30 Uv ἐπειδὰν ἴωσιν ἐπὶ Μεσσήνην αὐτοί, συστρατεύωνται 
πάντες αὐτοῖς οὗτοι χαὶ βοηϑῶσι προϑύμως, ἢ δοκῶσιν 

ἀδικεῖν, περὶ ὧν ἔφασαν ἕκαστοι σφῶν αὐτῶν εἶναι συμ- 

ψήφους λαβόντες ἐχείνους, μὴ τὴν ὁμοίαν αὐτοῖς χάριν 

ἀποδιδόντες. ἐγὼ δὲ νομίζω τὴν πόλιν πρῶτον μὲν καὶ 

86 χωρὶς τοῦ χαϑυφεῖναί τινας “ακεδαιμονίοις ᾿Τρκάδων,. 

᾿Δρωπὸν ἂν χομίσασϑαι, καὶ μετ᾽ ἐκείνων, ἂν τὰ δίκαια 

ποιεῖν ἐθέλωσιν, καὶ μετὰ τῶν ἄλλων τῶν ovx οἰομένων 

δεῖν Θηβαίους ἐᾶν ἔχειν τἀλλότρια. εἰ δ᾽ ἄρα τοῦτ᾽ 

εὔδηλον ἡμῖν γένοιτο, ὅτι μὴ “ακεδαιμονίους ἐῶντες 

so τὴν Πελοπόννησον καταστρέψασϑαι οὐχ οἷοί v' ἐσόμεϑ' 

16 

11 

18 



19 

21 

188 AHMOZOENOTZ [xvi 

᾿Ωρωπὸν λαβεῖν, αἱρετώτερον, εἰ οἷόν v εἰπεῖν, ἡγοῦ- 
μαι τὸν ᾿Ωρωπὸν ἐᾶν ἢ “ακχεδαιμονίοις Μεσσήνην προ- 

έσϑαν καὶ Πελοπόννησον. οὐ γὰρ ἂν ἡγοῦμαι περὶ τού- 

του μόνον ἡμῖν εἶναι τὸν λόγον πρὸς ἐχείνουξ, ἀλλ᾽ — 
ἐάσω τό y ἐπελϑὺν εἰπεῖν uot* περὶ πολλῶν δ᾽ ἂν οἶμαι 

κίνδυνον ἡμῖν γενέσϑαι. 

᾿Αλλὰ μὴν & γέ φασι πεπρᾶχϑανι διὰ Θηβαίους τοῖς 3201 

Μεγαλοπολίταις ὑπεναντία πρὸς ἡμᾶς, ἄτοπον νῦν [μὲν] 

ἐν κατηγορίας μέρει ποιεῖσϑαι, βουλομένων δὲ γενέσϑαιν 

φίλων αὐτῶν, ἵνα τοὐναντίον εὖ ποιῶσιν ἡμᾶς, βασκαί- 

νειν καὶ σχοπεῖν ἐξ ὅτου τρόπου μὴ γενήσονται, καὶ μὴ 

γιγνώσκειν ὅτι, ὅσῳ ἂν σπουδαιοτέρους τούτους περὶ 

Θηβαίους γεγενημένους ἀποδείξωσιν, τοσούτῳ πλείονος 
ὀργῆς αὐτοὶ δικαίως ἂν τυγχάνοιεν, εἰ τοιούτων συμ- 

μάχων τὴν πόλιν, ὅτ᾽ ἐφ᾽ ὑμᾶς προτέρους ἦλϑον ἢ 
Θηβαίους, ἀπεστέρησαν. ἀλλ᾽ οἶμαι ταῦτα μέν ἐστι 

δεύτερον ἀνθρώπων βουλομένων érígov ποιῆσαι τού- 

τους συμμάχους. ἐγὼ δ᾽ οἶδα, ὅσ᾽ ἂν ἐκ λογισμοῦ Gxo- 
πῶν τις εἰκάσαι (καὶ τοὺς πολλοὺς οἶμαι ὑμῶν ἐμοὶ ταὐτὰ 

φήσειν), ὅτι εἰ λήψονται Μεγάλην πόλιν “ακχεδαιμόνιοι, 

κινδυνεύσει Μεσσήνη" εἰ δὲ καὶ ταύτην λήψονται, quu 

ἡμᾶς ἔσεσθαι συμμάχους Θηβαίων. πολὺ δὴ κάλλιον 

χαὶ ἄμεινον τὴν μὲν Θηβαίων συμμαχίαν αὐτοὺς παρα- 

λαβεῖν, τῇ δὲ “ακεδαιμονίων πλεονεξίᾳ μὴ ἐπιτρέψαι, 

ἢ νῦν ὀχνοῦντας μὴ τοὺς Θηβαίων σῴσωμεν συμμάχους, 

τούτους μὲν προέσϑαι, πάλιν δὲ σῴζειν αὐτοὺς τοὺς 

Θηβαίους, καὶ προσέτ᾽ ἐν φόβῳ καϑεστάναι περὶ ἡμῶν 
αὐτῶν. οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἀδεὲς τοῦϑ᾽ ὑπολαμβάνω τῇ πόλει, 
τὸ λαβεῖν Μεγάλην πόλιν “ακχεδαιμονίους καὶ πάλιν 

γενέσϑαι μεγάλους. ὁρῶ γὰρ αὐτοὺς καὶ νῦν οὐχ ὑπὲρ 

5 
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τοῦ μὴ παϑεῖν τι κακὸν πολεμεῖν αἱρουμένους, ἀλλ᾽ ὑπὲρ 

τοῦ κομίσασϑαι τὴν πρότερον οὖσαν αὑτοῖς δύναμιν" 

ὧν δ᾽, ὅτ᾽ ἐκείνην εἶχον, ὠρέγοντο, ταῦϑ᾽ ὑμεῖς μᾶλλον 
ἴσως εἰδότες ἢ ἐγὼ φοβοῖσϑ᾽ ἂν εἰκότως. 

s Ἡδέως δ᾽ ἂν πυϑοίμην καὶ τῶν [λεγόντων] τοὺς Θη- 
08 βαίους μιϊσεῖν φασχόντων xci τοὺς Δακεδαιμονίους, πό- 

τερ᾽ ἕχάτεροι μισοῦσιν, οὺς δὴ μισοῦσιν, ὑπὲρ ὑμῶν καὶ 
τοῦ συμφέροντος ὑμῖν, ἢ ὑπὲρ Δαχεδαιμονίων μὲν Θη- 

βαίους, ὑπὲρ δὲ Θηβαίων “ακχεδαιμονίους ἑκάτεροι. εἰ 

10 μὲν γὰρ ὑπὲρ ἐχείνων, οὐδετέροις ὡς μαινομένοις πεί- 
, . 5 e M e -- /, K 

ϑεσϑαιν προσήκει" εἰ δ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν φήσουσιν, τί πέρᾳ 
- “-“ » ^t 

τοῦ καιροῦ τοὺς érígovg: ἐπαίρουσιν; ἔστιν γάρ, ἔστι 

Θηβαίους ταπεινοὺς ποιεῖν ἄνευ τοῦ “ακχεδαιμονίους 

ἰσχυροὺς καϑιστάναι, καὶ πολύ γε ῥᾷον" ὡς δ᾽, ἐγὼ 

15 πειράσομαι πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν. ἴσμεν ἅπαντες τοῦϑ', ὅτι 
d ^ , 2*4 M , , , τὰ μὲν δίχαια πάντες, ἐὰν καὶ μὴ βούλωνται, μέχρι τού 
3 , , - ᾽ 3 - 

γ᾽ αἰσχύνονται μὴ πράττειν, τοῖς δ᾽ ἀδίκοις ἐναντιοῦν- 

ται φανερῶς, ἄλλως τὲ κἄν τινες βλάπτωνται" καὶ τοῦτο 

λυμαινόμενον πάνϑ᾽ εὑρήσομεν, καὶ ταύτην ἀρχὴν οὖσαν 

50 πάντων τῶν χαχῶν, τὸ μὴ ᾿ϑέλειν τὰ δίκαια πράττειν 
€ E er ^ - 3 9 ^ , Ll 

ἁπλῶς. ἵνα τοίνυν μὴ τοῦτ ἐμποδὼν γένηται τῷ Θη- 

βαίους γενέσϑαι μικρούς, τὰς μὲν Θεσπιὰς καὶ τὸν 'Oo- 

χομενὸν καὶ τὰς Πλαταιὰς χατοικίζεσϑαι φῶμεν δεῖν 

χαὶ συμπράττωμεν αὐτοῖς χαὶ τοὺς ἄλλους ἀξιῶμεν 

es (ταῦτα γὰρ καὶ καλὰ χαὶ δίκαια, μὴ περιορᾶν πόλεις 

ἀρχαίας ἐξανεστώσας), τὴν δὲ Μεγάλην πόλιν xal τὴν 
Μεσδήνην μὴ προώμεϑα τοῖς ἀδικοῦσιν, μηδ᾽ ἐπὶ τῇ 

προφάσει τῇ Πλαταιῶν καὶ Θεσπιῶν τὰς οὔσας xc 

κατοικουμένας πόλεις ἀναιρεϑείσας περιίδωμεν. κἂν 1| 

30 ταῦτα πρόδηλα, οὐδεὶς ὕστις οὐ βουλήσεται παύσασϑαι 
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Θηβαίους ἔχοντας τὴν ἀλλοτρίαν" εἰ δὲ μή, πρῶτον uiv 

ἐναντίους ἕξομεν πρὸς ἐχεῖνα τούτους εἰκότως. ὅταν 

ἡγῶνται τὴν ἐχείνων κατοίχισιν croi? ὄλεϑρον φέρειν, 

εἶτ᾽ ἀνήνυτα | zocyuat ἕξομεν αὐτοί" τί γὰρ ὡς ἀληϑῶς 

ἔσται πέρας, ὅταν αἰεὶ τὰς μὲν οὔσας πόλεις ἐῶμεν ἀναι- 

» θεῖν, τὰς δ᾽ ἀνηρημένας ἀξιῶμεν οἰκίξειν; 

“έγουσι τοίνυν οἱ μάλιστα δοχοῦντες δίκαια λέγειν 

ὡς δεῖ τὰς στήλας καϑελεῖν αὐτοὺς τὰς πρὸς Θηβαίους, 
» € , , » , , 

εἴπερ ἡμέτεροι βεβαίως ἔσονται σύμμαχοι. οἱ δέ φασιν 

μὲν αὑτοῖς οὐκ εἶναι] στήλας, ἀλλὰ τὸ συμφέ ἷ ; ς t (Aug, ἀλλὰ τὸ συμφέρον εἶναι 

τὸ ποιοῦν τὴν φιλίαν, τοὺς δὲ βοηϑοῦντας ἑαυτοῖς. τού- 
, 8: , FEY ^ . , 3 

τους νομίξειν εἶναι συμμάχους. ἐγὼ Ó , εἰ τὰ μάλιστ 

εἰσὶν τοιοῦτοι, ὡδί πῶς ἔχω. φημὶ δεῖν ἅμα τούτους 

ἀξιοῦν χαϑαιρεῖν τὰς στήλας καὶ “ακχεδειμονίους ἄγειν 

εἰρήνην, ἐὰν δὲ μὴ ϑέλωσι ποιεῖν ὁπότεροι ταῦτα, τότ᾽ 

ἤδη μετὰ τῶν ἐϑελόντων ἡμᾶς γίγνεσϑαι. εἴτε γὰρ εἰρή- 107). HE juo opp . QAOSRUM 
νης γιγνομένης αὐτοῖς οἱ Μεγαλοπολῖται ét τῆς Θηβαίων 

συμμαχίας ἕξονται. φανεροὶ πᾶσιν ἔσονται τὴν πλεονεξίαν 

τὴν Θηβαίων, οὐ τὸ δίκαιον αἱρούμενοι" εἴτε συμμάχους 
e - 9 , - -» , M? / 

ἡμᾶς ἀδόλως τῶν Μεγαλοπολιτῶν ποιουμένων μὴ ϑελή- 

σουσιν ἄγειν εἰρήνην οἱ “ακεδαιμόνιοι. δῆλοι δήπου 

πᾶσιν ἔσονται, οὐχ ἵνα Θεσπιαὶ κατοικισϑῶσι ποιούμενοι 
τὴν σπουδήν, ἀλλ᾽ ἵνα τοῦ πολέμου περιεστηκότος Θη- 

, * , € 3 e - , 

βαίοις τὴν Πελοπόννησον og αὑτοῖς ποιήσωνται. ϑαυ- 

μάξω δ᾽ ἐνίων, εἰ τὸ μὲν Θηβαίων συμμάχους εἶναν τοὺς 

“ακεδαιμονίων ἐχϑροὺς φοβοῦνται, εἰ δὲ καταστρέψον- 

ται “αχεδαιμόνιοι τούτους, μηδὲν ἡγοῦνται φοβερόν, καὶ 

ταῦτ᾽ ἔργῳ πεῖραν ἡμῖν δεδωκότος τοῦ χρόνου, ὅτι Θηβαῖοι 

μὲν τούτοις συμμάχοις ἐπὶ “Πακεδαιμονίους ἀεὶ χρῶνται, 

“ακεδαιμόνιοι δ᾽ ὅτ᾽ εἶχον αὐτούς, ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐχρῶντο. 
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Οἷμαι τοίνυν ἔγωγε χἀκεῖν᾽ ἐνθυμεῖσϑαι δεῖν, ὅτι μὴ 
, D (j τὸ * " , AA D 

προσδεξαμένων uiv ὑμῶν τοὺς MeyaiozxoA(rag, ἐὰν μὲν 

ἀναιρεϑῶσιν καὶ διοικισϑῶσιν, ἰσχυροῖς “ακεδαιμονίοις 

ἔστιν εὐθὺς εἶναι, ἐὰν δὲ σῳϑῶσιν ἄρα, ὡς ἤδη τι καὶ 
παρ᾽ ἐλπίδας ἐξέβη, βέβαιοι σύμμαχοι Θηβαίων δικαίως 
ἔσονται" ἂν δὲ προσδέξησϑε, τούτοις μὲν ὑπάρξει ἤδη 

σι 

σῳϑῆναν δι’ ὑμᾶς, τὸ δὲ συμβησόμενον, [καὶ] τὸν τοῦ 

χινδύνου λογισμὸν μετενεγκόντες, 6xozGusv ἐπὶ Θηβαίων 

x«i “αχεδαιμονίων. ἂν μὲν τοίνυν καταπολεμηϑῶσιν 

10 οἱ Θηβαῖοι. ὥσπερ αὐτοὺς δεῖ, οὐκ ἔσονται μείζους τοῦ 

δέοντος οἱ “αχεδαιμόνιοι. τούτους ἔχοντες ἀντιπάλους 

τοὺς ἀρχάδας ἐγγὺς οἰκοῦντας" ἂν δ᾽ ἀνενέγκωσιν ἄρ᾽ 

οἱ Θηβαῖοι καὶ σῳϑῶσιν, ἀλλ: οὖν ἀσϑενέστεροί γ᾽ 
ἔσονται, ἡμῖν συμμάχων γεγενημένων τῶνδε καὶ δι᾿ ἡμᾶς 

15 σεσῳμένων. ὥστε πανταχῇ συμφέρει μήτε προέσϑαι τοὺς 

ρχάδας μήτε δι᾽ αὑτούς, ἂν ἄρα σῳϑῶσιν, περιγεγο- 

νέναι δοκεῖν, μηδὲ Óv ἄλλους τινάς, ἀλλὰ Óv ὑμᾶς. 

᾿Εγὼ μὲν οὖν ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι μὰ τοὺς ϑεοὺς οὔτε 
φιλῶν οὐδετέρους οὔτε μισῶν ἰδίᾳ εἴρηκα, ἀλλ᾽ ἃ νομίζω 

30 συμφέρειν ὑμῖν" xci παραινῶ μὴ προέσϑαι Μεγαλοπο- 

λίτας, μηδ᾽ ἄλλον ἁπλῶς μηδένα τῶν ἐλαττόνων τῷ 

μείζονι. 
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ΠΕΡῚ ΤῸΝ ΠΡῸΣ AAEZANAPON 

ΣΥΝΘΗΚΩ͂Ν 

TIIOOEZIZ 

᾿Αλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος καταγαγόντος εἰς Μεσσήνην τοὺς 

Φιλιάδου τοῦ τυράννου παῖδας, αἰτιᾶται παρὰ τὰς συνθήκας 
3 “ ' ALES , A , p 

εἶναι τοῦτο τὰς πρὸς “ϑηναίους καὶ Ελληνας γενομένας" παρα- 

βεβηκέναι δὲ καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς τὰς συνθήκας φησὶ τοὺς 

Μακεδόνας, καὶ μὴ περιορᾶν ταῦτα παραινεῖ. ὃ δὲ λόγος 
, 3 T. 2 ' I ' M ve, ^ 

ψευδεπίγροαφος εἶναι δοκεῖ" οὐ γὰρ ἔοικε κατὰ τὴν ἰδέαν τοῖς 
LA - E , 9 M - 6r , - 
ἄλλοις τοῖς τοῦ ἘΠ μοσιθευθι,ο, ἀλλὰ τῷ ᾿Ὑπερείδου χρο στ 6: 

- M , , - ' *i - 

μᾶλλον προσχωρεῖ, τά τ᾽ ἄλλα καὶ λέξεις τινὰς ἔχει κατ᾽ ἐκεῖ- 

γον μᾶλλον εἰρημένας ἢ τὸν ΖΔημοσϑένην, οἷον νεόπλουτοι 

καὶ βδελυρεύεσϑαι. 

Ἄξιον ἀποδέχεσϑαι ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι σφόδρα τῶν 
τοῖς ὅρχοις καὶ ταῖς συνθήκαις διακελευομένων ἐμμένειν, 

εἴπερ αὐτὸ πεπεισμένοι ποιοῦσιν" οἶμαι γὰρ οὐδὲν οὕ- 

τῶς τοῖς δημοχρατουμένοις πρέπειν ὡς περὶ τὸ ἴσον καὶ 

τὸ δίχαιον σπουδάξειν. δεῖ τοίνυν τοὺς λίαν ἐπ᾽ αὐτὰ 

παρακαλοῦντας μὴ τῷ μὲν λόγῳ καταχρωμένους ἐνοχλεῖν, 

πάντα δὲ μᾶλλον πράττειν, ἀλλ᾽ ὑπομείναντας νυνὶ τὸν 

ἐξετασμὸν ἢ καὶ τὸ λοιπὸν πειϑομένους ὑμᾶς ἔχειν περὶ 

αὐτῶν, ἢ παραχωρήσαντας ἐᾶν συμβουλεύειν τοὺς ἀλη- 

211 

το 



10 

15 

20 

xvu] ΠΕΡῚ T9N ΠΡῸΣ AAEZANAPON ZTNOHK9N 193 

, E a 3 , Ρ 25. δ. 0 ἢ 
ϑέστερα περὶ τῶν δικαίων ἀποφαινομένους, ἵν ἢ ἑκόντες 

ἀδικούμενοι ἀνέχησϑε καὶ αὐτὸ τοῦτο χαρίζησϑε τῷ ἀδι. 

χοῦντι, ἢ προελόμενοι περὶ πλείστου ποιήσασϑαι τὸ 
9 , ' [ud - LÀ , 

δίκαιον ἀνεγκλήτως πρὸς ἅπαντα χρῆσϑε τῷ συμφέροντι 
, , 2 , - * ES M οὶ M 

μηκέτι μέλλοντες. ἐξ αὐτῶν δὲ τῶν συνθϑηχῶν xci τῶν 

ὅρκων σκεψαμένους ἵτῶν περὶ τῆς κοινῆς εἰρήνης ἔξεστιν 

ἰδεῖν ἤδη. τίνες εἰσὶν οἱ παραβεβηκότες. ὡς δὲ περὶ 

μεγάλων συντόμως διδάξω. 

Εἰ δή τις ἐρωτήσειεν ὦ ἄνδρες ᾿ἀϑηναῖοι, ἐπὶ τίνι ἂν 
, , 9 Ja 3 » 3 , *4 ΓΝ εν 

μάλιστ᾽ ἀγαναχτήσαιτ᾽ εἴ τις ἀναγκάζοι, οἶμαι. εἰ ἦσαν 

κατὰ τὺν νυνὶ χρόνον οἱ Πεισιστρατίδαι καί τις ἐβιάζετο 

κατάγειν αὐτοὺς δευρί, ἁρπάσαντας üv ὑμᾶς τὰ ὅπλα 

πάντα κίνδυνον ὑπομεῖναι ἀντὶ τοῦ παραδέξασϑαι, ἢ 

πεισϑέντας γὲ δουλεύειν ἀντὶ τῶν ἀργυρωνήτων, χαὶ 
, Ὁ er ' Lt , 95e 3A “1 CIEN τοσούτῳ μᾶλλον, ὕσῳ τὸν ἱμὲν οἰχέτην οὐδεὶς ἂν ἑχὼν 

ἀποχτείνειεν, τοὺς δὲ τυραννουμένους ἀκρίτους ἔστιν 

ὁρᾶν ἀπολλυμένους ἅμα χαὶ ὑβριξομένους εἰς παῖδας καὶ 

γυναῖκας. παρὰ τοὺς ὕρκους τοίνυν xci τὰς συνθήκας 

τὰς ἐν τῇ κοινῇ :εἰρήνῃ γεγραμμένας ᾿4λέξανδρος εἰς 

Μεσσήνην χαταγαγὼν τοὺς Φιλιάδου παῖδας. ὄντας 

τυράννους, ἄρ᾽ ἐφρόντισεν τοῦ δικαίου, ἀλλ οὐκ ἐχρή- 
- e - ^ E - * 

σατο τῷ αὑτοῦ ἔϑει τῷ ττυραννικῷ, βραχὺ ἱφροντίσας 

13 ὑμῶν xci τῆς κοινῆς ὁμολογίας; οὐ δὴ δεινόν, εἰ 'μέν 

τις ὑμᾶς ταῦτα βιάξοιτο, 'μάλιστ᾽ ἂν ἀγανακτῆσαι, εἰ δ᾽ 

5 ἑτέρωθί που γέγονεν παρὰ τοὺς πρὸς ὑμᾶς ὅρκους, μὴ 

φυλάξασϑαι, καὶ ἡμῖν μὲν διακελεύεσθϑαί τινας ἐνταυϑὶ 

ἐμμένευν τοῖς ὕρχοις, τοῖς δ᾽ αὐτοὺς οὕτως περιβοήτως 

ἀνῃρηχόσι καταλείπειν ταύτην τὴν ἐξουσίαν; ἀλλ᾽ οὐχ 
7; -— e t “κι , - , 

oióv τὲ ταῦϑ οὕτως ἔχειν, ἐὰν βούλησϑε τῷ δικαίῳ 

80 χρῆσθαι" xci γὰρ ἔτι προσγέγραπται ἐν ταῖς συνθήκαις 
DEMOSTH., Vol.I 13 
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πολέμιον εἶναι τὸν ἐχεῖν᾽ ἅπερ ᾿4λέξανδρος ποιοῦντα 

ἅπασι τοῖς τῆς εἰρήνης κοινωνοῦσι, καὶ τὴν χώραν c0- 

τοῦ, καὶ στρατεύεσϑαι ἐπ᾿ αὐτὸν ἅπαντας. οὐκοῦν ἐὰν 
ποιῶμεν τὰ συγκείμενα, πολεμίῳ χρησόμεϑα τῷ καταγα- 

γόντι. ἀλλὰ γὰρ εἴποιεν ἂν οἱ τυραννίξοντες οὗτοι, ὅτι 5 

πρὶν τὰς συνϑήχας γενέσϑαι ἐτυράννουν Μίὲεσσήνης οἱ 

Φιλιάδου παῖδες" διὸ καὶ καταγαγεῖν τὸν ᾿4λέξανδρον 

«αὐτούς. ἀλλὰ καταγέλαστος ὃ λόγος. τοὺς μὲν ἐκ “έσβου 

τυράννους, οἷον ἐξ ᾿Ἀντίσσης καὶ ᾿Ερέσου, ἐχβαλεῖν ὡς 

ἀδικήματος ὄντος τοῦ πολιτεύματος, τοὺς πρὸ τῶν ὃμο- 10 

λογιῶν τυραννήσαντας, ἐν δὲ Μεσσήνῃ μηδὲν οἴεσϑαι 

διαφέρειν, τῆς αὐτῆς δυσχερείας ὑπαρχούσης. ἔπειτα 

καὶ ἐπιτάττει ἡ συνθήκη εὐθὺς ἐν ἀρχῇ ἐλευϑέρους εἶναι 

καὶ αὐτονόμους τοὺς Ἕλληνας. διὸ καὶ πῶς οὐχ ὑπερ- 

crozov, ἡγεῖσϑαι μὲν τῶν συνθηκῶν τὸ αὐτονόμους εἶναι τὸ 

χαὶ ἐλευϑέρους, τὸν δ᾽ εἰς δουλείαν ἀγαγόντα μὴ οἴεσϑαι 
τἀναντία ταῖς κοιναῖς ὁμολογίαις διαπεπρᾶχϑαι; οὐκοῦν 

ἀναγκαῖόν ἐστιν ἡμῖν ὦ ἄνδρες ᾿41ϑηναῖοι, | εἴπερ τοῖς 314. 

ὕρχοις χαὶ ταῖς συνϑήχαις ἐμμενοῦμεν καὶ τὰ δίκαια 

ποιήσομεν, ἐφ᾽ ἃ ὑμᾶς παρακαλοῦσιν, καϑάπερ ἄρτι εἶπον, so 

λαβοῦσι τὰ ὅπλα στρατεύεσϑαι ἐπὶ τοὺς παραβεβηχότας 

μετὰ τῶν βουλομένων. ἢ νομίζετε τὸν μὲν καιρόν ποτ᾽ 

ἰσχύειν καὶ ἄνευ τοῦ δικαίου τὸ συμφέρον πράττειν" 

νυνὶ δ᾽, ὅτ᾽ sig ταὐτὸν τὸ δίκαιον ἅμα x«i ὁ καιρὸς καὶ 

τὸ 'συμφέρον συνδεδράμηκεν, ἄλλον ἄρα τινὰ χρόνον 35 

ἀναμενεῖτε τῆς ἰδίας ἐλευϑερίας ἅμα x«i τῆς τῶν ἄλλων 

Ελλήνων ἀντιλαβέσϑαι; 

Ex ἄλλο δὲ δίκαιον ἔρχομαι τῶν κατὰ τὰς συνϑήκας. 

ἔστι γὰρ γεγραμμένον, ἐάν τινὲς τὰς πολιτείας τὰς παρ᾽ 

ἑχάστοις οὔσας, ὅτε τοὺς ὕρχους τοὺς περὶ τῆς εἰρήνης 80 

"συ 
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ὥμνυσαν. καταλύωσι, πολεμίους εἶναι πᾶσι τοῖς τῆς εἰρή- 
3 νης μετέχουσι. σχέψασϑε δ᾽ ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ὅτι 

"Ayetol μὲν οἱ ἐν Πελοποννήσῳ ἐδημοχρατοῦντο, τούτων 

δ᾽ ἐν Πελλήνῃ νῦν καταλέλυχε τὸν δῆμον ὁ Μακεδὼν 

ἐχβαλὼν τῶν πολιτῶν τοὺς πλείστους, τὰ δ᾽ ἐκείνων τοῖς 

οἰκέταις δέδωκε, Χαίρωνα δὲ τὸν παλαιστὴν τύραννον 

ἐγχκατέστησεν. ἡμεῖς δὲ τῆς εἰρήνης μετέχομεν τῆς προσ- 

ταττούσης πολεμίους ἡγεῖσϑαι τοὺς ταῦτα πράττοντας. 

ἐκ δὴ τούτων πότερα πειϑόμεϑα τοῖς χουνοῖς προστάγ- 

μασι πολεμίοις αὐτοῖς χρώμενοι, ἢ βδελυρεύσεταί τις 

οὐ φάσχων., τούτων τῶν μισϑοφορούντων παρὰ τοῦ 

Μακεδόνος, τῶν x«9' ὑμῶν πεπλουτηχότων; οὐ γὰρ δὴ 

λέληϑέ γ᾽ αὐτοὺς οὐδὲν τούτων ἀλλ᾽ εἰς vo09" ὕβρεως 

ἥκουσιν, ὥστε δορυφορούμενοι τοῖς τοῦ τυράννου στρα- 

τοπέδοις ἐν μὲν τοῖς παραβεβασμέϊνοις ὕρκοις ἐμμένειν 

ὑμῖν διακελεύονται, ὡς καὶ τῆς ἐπιορκίας αὐτοχράτορος 

ὄντος ἐχείνου, τοὺς δ᾽ ἰδίους ὑμᾶς νόμους ἀναγκάζουσι 

λύειν, τοὺς μὲν κεχριμένους ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἀφιέν- 

τες, ἕτερα δὲ παμπληϑῆ τοιαῦτα βιαζόμενοι παρανομεῖν- 

εἰχότως᾽ τοῖς γὰρ πεπραχόσιν ἑαυτοὺς εἰς τἀναντία τοῖς 

τῇ πατρίδι συμφέρουσιν οὐκ ἔνι μέλειν νόμων οὐδ᾽ ὕρ- 

xOv' τοῖς δ᾽ ὀνόμασι μόνον αὐτῶν ἀποχρώμενοι παρα- 

κρούονται τοὺς παρέργως ἐνταυϑί. ἀλλ᾽ οὐκ ἐξεταστιχῶς 
ἐχκλησιάζοντας, καὶ νομίξοντας τὴν παραυτίχ᾽ ἡσυχίαν 

οὐχ. ἔσεσϑαί ποτ᾽ αἰτίαν ταραχῆς ἀτόπου [μεγάλης . 
κελεύω δ᾽ ἔγωγε, καϑάπερ ἐν ἀρχῇ προεῖπον, πείϑεσϑαι 

τούτοις τοῖς φάσχουσι δεῖν ἐν ταῖς κοιναῖς ὁμολογίαις 

ἐμμένειν, εἶ μὴ ἐχεῖνο νομίξουσιν, ὅταν μὲν λέγωσιν ὡς 

ἐμμενετέον τοῖς ὕρχοις, οὐ λέγειν αὐτοὺς τὸ μηδὲν ἀδι- 

so χεῖσϑαι. οὐδένα δ᾽ οἴονται αἰσϑήσεσϑαι, τυραννίδων 
13" 
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ἀντὶ δημοκρατιῶν χαϑισναμένων x«i τῶν πολιτειῶν 

καταλυομένων. 

To δ᾽ ἔτι καταγελαστότερον᾽ ἔστι γὰρ ἐν ταῖς συνϑή- 

«(ug ἐπιμελεῖσθαι τοὺς συνεδρεύοντας xci τοὺς ἐπὶ τῇ 

κοινῇ φυλακῇ τεταγμένους ὕπως ἐν ταῖς κοινωνούδαις 

πόλεσιν τῆς εἰρήνης μὴ γίγνωνται ϑάνατοι xci φυγαὶ 

παρὰ τοὺς κειμένους ταῖς πόλεσι νόμους, μηδὲ χρημάτων 

δημεύσεις, μηδὲ γῆς ἀναδασμοί, μηδὲ χρεῶν ἀποκοπαί, 

μηδὲ δούλων ἀπελευϑερώσεις ἐπὶ νεωτερισμῷ. οἱ δὲ 

τοσούτου δέουσι τούτων TL χωλύειν, ὥστε καὶ συγχατα- 

σχευάζουσιν᾽ οὺς πῶς οὐ προσήκει ἀπολωλέναι; οἵ τη- 

λικαύτας συμφορὰς παρασχευάξουσιν ἐν ταῖς πόλεϊσιν, ἃς 316 

διὰ τὸ μέγεϑος αὐτοῖς τοσούτοις οὖσι μὴ περιορᾶν ἐπέ- 

ταξαν. 

Ἔτι δ᾽ ἕτερον δείξω τὸ λελυχὸς τὰς συνϑήκας. ἔστι 

γὰρ γεγραμμένον, ἐκ τῶν πόλεων τῶν κοινωνουσῶν τῆς 
εἰρήνης μὴ ἐξεῖναι φυγάδας δρμήσαντας ὅπλ᾽ ἐπιφέρειν 

ἐπὶ πολέμῳ μηδεμιᾷ πόλει τῶν μετεχουσῶν τῆς εἰρήνης" 

εἰ δὲ μή, ἔχσπονδον εἶναι τὴν πόλιν ἐξ ἧς ἂν ὁρμήσω- 

σιν. οὕτω τοίνυν ῥᾳδίως τὰ ὅπλ᾽ ἐπήνεγκεν ὁ Δακεδών, 

ὥστ᾽ οὐδὲ χατέϑετο πώποτε, ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν ἔχων 
περιέρχεται καϑ' ὅσον δύναται, καὶ τοσούτῳ νῦν μᾶλλον 

ἢ πρότερον, ὅσῳ ἐκ προστάγματος ἄλλους 9! ἑτέρωσε 

χαὶ τὸν παιδοτρίβην εἰς Σικυῶνα κατήγαγεν. οὐχοῦν 

εἰ δεῖ πείϑεσϑαι ταῖς κοιναῖς ὁμολογίαις, χκαϑάπερ οὗτοί 

φασιν, ἔχσπονδοι ἡμῖν εἰσιν αὗται αἱ πόλεις αἱ ταῦτα 

διαπεπραγμέναι. εἰ μὲν οὖν δεῖ ἐπικρύπτεσϑαι τἀληϑῆς 

οὐδὲν δεῖ λέγειν ὅτι εἰσὶν αἱ Μιακεδονιχαί εἰ δ᾽ οὐκ 

ἀνιᾶσιν οἱ χαϑ’ ὑμῶν τῷ Μακεδόνι ὑπηρέται προστάτ- 
τοντὲς πράττειν τὰ ἐν ταῖς χοιναῖς ὁμολογίαις, πεισϑῶ- 
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μὲν αὐτοῖς, ἐπειδὴ τὰ δίκαια λέγουσι. καί, καϑάπερ 

χελεύει ὃ ὅρκος, ἐκσπόνδους αὐτοὺς ποιήσαντες βουλευ- 

σώμεϑα πῶς δεῖ χρῆσϑαι τοῖς δεσποτικῶς καὶ ἀσελγῶς 

διακειμένοις καὶ διὰ τέλους τὰ μὲν ἐπιβουλεύουσι, τὰ 

Ὁ δ᾽ ἐπιτάττουσι., καὶ καταγελῶσι τῆς κοινῆς εἰρήνης. διὰ 

τί γὰρ οὐ φήσουσιν οὗτοι δεῖν v«09' οὕτως ἔχειν; ἢ 
ὁμολογίαν τὴν μὲν χατὰ τῆς πόλεως οὖσαν βεβαίαν 

ἀξιοῦσιν εἶναι, τὴν δὲ σῴξουσαν οὐ συγχωρήσουσιν: 

ἄρα δίχαιον ταῦτα γίγνεσθαι; κἂν μέν τι ἦ πρὸς τῶν 

10 ἐχϑρῶν χατὰ τῆς πόλεως ἐν τοῖς ὅρκοις, τοῦτο μὲν ἰσχυ- 

211 ρὸν ἀεὶ ποιή σουσιν᾽ ἐὰν δέ τι ἡμέτερον ἦ κατ᾽ ἐχείνων 

ἅμα δίκαιον xci συμφέρον, πρὸς rovro δὲ μαχομένους 

οὐδέποτε παύσασϑαι οἴήσονται δεῖν ἑαυτούς; 

Ἵνα δ᾽ εἰδῆτ᾽ ἔτι σαφέστερον ὅτι οὐδεὶς ὑμῖν ἐγκαλεῖ 

15 ποτὲ τῶν “Ελλήνων ὡς ἄρα παρέβητέ τι τῶν κοινῇ ὃμο- 

λογηϑέντων, ἀλλὰ x«l ἰχάριν ἕξουσιν ὅτι μόνοι ἐξηλέγ- 

ξατε τοὺς ταῦτα ποιοῦντας, μικρὰ ἐπιδραμοῦμαι περὶ 

αὐτῶν πολλῶν ὄντων. ἔστι γὰρ δήπου ἐν ταῖς συνϑη- 

καὶς τὴν ϑάλατταν 'πλεῖν τοὺς μετέχοντας τῆς εἰρήνης, 

20 χαὶ μηδένα κωλύειν αὐτοὺς μηδὲ κατάγειν πλοῖον μηδὲε- 

νὸς τούτων᾽ ἐὰν δέ τις παρὰ ταῦτα ποιῇ, πολέμιον εἶναι 

πᾶσι τοῖς τῆς [εἰρήνης μετέχουσιν. οὐκοῦν ὦ ἄνδρες : 

᾿ἀϑηναῖοι ἐναργέστατ᾽ ἴστε v009' ὑπὸ τῶν Μακεδόνων 
γεγενημένον" εἰς τοῦτο γὰρ παρανομίας ἦλϑον, ὥστε εἰς 

25 Τένεδον ἅπαντα τὰ ἐκ τοῦ !Ióvrov πλοῖα" “κατήγαγον, 
z —— MAP 

χαὶ σχευωρούμενοι z περὶ 7 τοῦ πρότερον ἀνεῖσαν, πρὶν 

ὑμεῖς ἐψηφίσασϑε τριήρεις ἕχατὸν πληροῦν. [xat χαϑέλ- 

z&w| εὐθὺς τότε, καὶ Ἰστρατηγὸν ἐπ᾽ αὐταῖς ἐτάξατε 

Μενεσϑέα. πῶς οὖν οὐκ ἄτοπον τοσαῦτα μὲν εἶναι καὶ : 

0 τηλικαῦτα τὰ ἡμαρτημέν᾽ ἑτέροις, τοὺς δ᾽ ἐνταῦϑα φί- 
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λους αὐτῶν μὴ ἐκείνους ἀποτρέπειν vovg παραβαίνοντας, 

ἀλλ ἡμῖν συμβουλεύειν ἐμμένειν τοῖς οὕτως ὠλιγωρη- 

μένοις; ὥσπερ καὶ τούτου προσγεγραμμένου, τοῖς μὲν 

25 ἐξεῖναι πλημμελεῖν, τοῖς δὲ μηδ᾽ ἀμύνεσθαι. πῶς δ᾽ 

οὐχ ἅμα τε παρενόμουν ἐκεῖνοι καὶ ἀναίσϑητοι ἦσαν, οἵ s 

ys τηλικοῦτον παρέβησαν τῶν ὅρκων, ὃ παρ᾽ ἐλάχιστον 

ἐποίησεν αὐτοὺς ἀφαιρεθῆναι δικαίως τὴν κατὰ ϑάλατ- 

ταν ἡγεμονίαν; καὶ νῦν ἔτι παραδεδώκασι τοῦτο τὸ 

δίκαιον ἀνεγκλήτως ἡμῖν, ὅταν βουληϑῶμεν πράττειν" 3 

οὐ γὰρ ὅτι ἐπαύσανϑ᾽ ἁμαρτάνοντες, ἧττόν τι δήπου 10 

23 παραβεβήχασι τὰς χοινὰς ὁμολογίας, ἀλλ᾽ εὐτυχοῦσιν, 

ὅτι ἐναποχρῶνται τῇ ὑμετέρᾳ ῥᾳϑυμίᾳ τῇ οὐδὲ τῶν 

δικαίων ἀπολαύειν προαιρουμένῃ. ὃ xci ὑβριστικώτατον 

συμβέβηκεν, εἰ οἱ μὲν ἄλλοι Ἕλληνες xci βάρβαροι ἅπαν- 

τες τὴν πρὸς ὑμᾶς ἔχϑραν φοβοῦνται, οὗτοι δ᾽. οἱ νεό- 15 

πλουτοι μόνοι καταφρονεῖν ὑμᾶς ὑμῶν αὐτῶν ἀναγκχά- 

ἕξουσι. τὰ μὲν πείϑοντες. τὰ δὲ βιαξόμενοι, ὥσπερ ἐν 

᾿βδηρίταις 1; Μαρωνίταις, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν ᾿4ϑηναίοις πολι- 
24 τευόμενοι. χαὶ ἅμα μὲν μικρὰ τὰ ὑμέτερα ποιοῦσι, τὰ 

δὲ τῶν ἐχϑρῶν ἰσχυρά, ἅμα δὲ λανθάνουσιν ἑαυτοὺς so 

ἀνυπόστατον τὴν πόλιν ὁμολογοῦντες εἶναι, διακελευό- 

μενοι τὸ δίέχαιον οὐ δικαίως διαφυλάττειν, ὡς τῷ συμ- 

φέροντί γε προελομένην χρῆσϑαι κρατεῖν ἂν τῶν πολε- 

25 μίων ῥᾳδίως δυνηϑεῖσαν. sixóvog δ᾽ αὐτὸ πεπόνϑασιν" 

ἕως γὰρ ἂν ἐξῇ τῶν κατὰ ϑάλατταν καὶ μόνοις ἀναμφι- ss 
σβητήτως εἷναι κυρίοις, τοῖς γε κατὰ γῆν πρὸς τῇ ὑπαρ- 

χούσῃ δυνάμει ἔστι προβολὰς ἑτέρας [ἰσχυροτέρας] εὑρέ- 

σϑαι. ἄλλως τε καὶ πεπαυμένων ὑπὸ τῆς τύχης τῶν δορυφο- 

ρουμένων ὑπὸ τῶν τυραννικῶν στρατοπέδων, καὶ τῶν μὲν 

ἐφϑαρμένων, τῶν δὲ ἐξεληλεγμένων οὐδενὸς ἀξίων ὄντων. so 
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Τὸ uiv οὖν περὶ τὰ πλοῖα πρὸς τοῖς ἄλλοις τοῖς 

προειρημένοις ὃ Μακεδὼν τηλικοῦτον παρέβη" τὸ δὲ 

ὑβροιστικώτατον καὶ ὑπεροπτικώτατον τῶν Μακεδόνων 

τὸ πρῴην γεγενημένον ἐστί, τὸ τολμῆσαι εἰσπλεῦσαι εἰς 

19 τὸν Πειραιᾶ) παρὰ τὰς κοινὰς ἡμῖν πρὸς αὐτοὺς ὁμολο- 

e γίας. καὶ τοῦτ᾽ ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι οὐχ ὅτι μία τριήρης 
ἦν, μιχρὸν ὑποληπτέον, ἀλλ᾽ ὅτι ἀπόπειρα ἐγένετο, ' εἶ 

περιοψόμεϑα, ἵνα μετὰ πλειόνων αὐτοῖς ἐγγένηται τοῦτο 

πράττειν, X«L ὅτι οὐκ ἐφρόντισαν τῶν κοινῶν δογμάτων, 

10 χαϑάπερ οὐδὲ τῶν προειρημένων. ἐπεὶ ὅτι ys τοῦτο 

παράδυσις ἣν χατὰ μιχρὸν x«i ἐθϑισμὸς τοῦ ἀνέχεσϑαι 

ἡμᾶς τοὺς τοιούτους εἴσπλους, κἀκεῖϑεν δῆλον" τὸ γὰρ 

τὸν τότε ἐπὶ τῆς νεὼς εἰσπλεύσαντα, ὃν ἔδει εὐθὺς μετὰ 

τῆς τριήρους ὑφ᾽ ὑμῶν ἀπολωλέναι. αἰτεῖσϑαι ναυπηγή- 

ιό σαῦσϑαι μιχρὰ πλοῖα ἐν τοῖς ἡμετέροις λιμέσι πῶς οὐ 

χαταφανὲς ποιεῖ, ὅτι ἀντὶ τοῦ εἰσπλεῖν τὸ εὐθὺς ἔνδον 

εἶναι ἐμηχανῶντο; χαὶ εἰ λεπτὰ πλοῖα ὑπομενοῦμεν, 
ὀλίγον ὕστερον καὶ τριήρεις" x«i εἰ τὸ πρῶτον ὀλίγας, 

μικρῷ ὕστερον πολλάς. οὐ γὰρ δὴ ἔστι γ᾽ εἰπεῖν ὡς 

20 4“ϑήνησι μὲν ἀφϑόνων óvrov τῶν ναυπηγησίμων ξύλων, 

τῶν πόρρωϑεν καὶ μόγις εἰ σκομιξομένων, ἐν δὲ τῇ Ma- 

κεδονίᾳ ἐπιλελοιπότων, τῇ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς βουλο- 

μένοις εὐτελέστατα χαϑισταμένῃ, ἀλλ᾿ Gov) ἅμα τε 

ναυπηγήσεσϑαι ἐνταῦϑα καὶ πληρώσεσϑαι ἐν τῷ λιμένι 

25 [τῷ προειρημένῳ], ἐν ταῖς κοιναῖς ὁμολογίαις διειρημένον 

μηδὲν τοιοῦτον εἰσδέχεσθαι, καὶ τοῦτ᾽ ἐξέσεσϑαι ἐπὶ 

πλέον ἀεὶ ποιεῖν. οὕτω πανταχόϑεν χαταπεφρονηχότως : 
, - - - Ἁ - n 

ἐχεῖνοι τῇ πόλει χρῶνται διὰ τοὺς ἐντεῦϑεν διδασκάλους 

τοὺς ὑπαγορεύοντας αὐτοῖς ὃ δεῖ ποιεῖν᾽ οὕτω δὲ κατε- 

80 γνώχασι μετὰ τούτων ἀδιήγητόν τινα τῆς πόλεως ἔκλυ- 

20 

21 

28 
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σιν καὶ μαλακίαν, καὶ ζῦτε πρόνοιαν περὶ τῶν μελλόν- 

vOv εἶναι, οὔτε λογισμὸν οὐδένα παραγίγνεσϑαι τίνα 

τρόπον χρῆται ὃ τύραννος ταῖς χοιναῖς ὁμολογίαις. αἷς 

ἐγὼ διακελεύομαι ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι πείϑεσϑαι! καϑά- 
περ ἐδίδαξα, καὶ διαβεβαιωσαίμην ἄν, ὡς τοῦϑ᾽ ἡλικίας 

ἔχων, ἅμα καὶ τῷ δικαίῳ ἡμᾶς ἀνεγκλήτως καὶ τοῖς και- 
ροῖς ἀσφαλέστατα χρήσεσϑαι τοῖς ἐπὶ τὸ συμφέρον 

κατεπείγουσιν. καὶ γὰρ ἔτι προσγέγραπται ταῖς συνϑή- 

καις, οὐὰν βουλώμεϑα τῆς κοινῆς εἰρήνης μετέχευν“" τὸ 

δ᾽ ἐὰν βουλώμεϑα“ ἐστὶν ἅμα καὶ τοὐναντίον, εἰ ἄρα 

ποτὲ δεῖ παύσασϑαι αἰσχρῶς τἑτέροις ἀκολουϑοῦντας. 

ἀλλὰ τὰ μηδ᾽ ἀναμνησθῆναι μηδεμιᾶς φιλοτιμίας τῶν ἐξ 

ἀρχαιοτάτου καὶ πλείστων καὶ μάλιστα πάντων ἀνθρώ- 

zov ὑμῖν ὑπαρχουσῶν. ἐὰν οὖν χελεύητ᾽ ὦ ἄνδρες 
᾿4ϑηναῖοι γράψω, καϑάπερ αἱ συνϑῆκαι κελεύουσι, πολε- 

μεῖν τοῖς παραβεβηκόσιν. 

550. 
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